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Verras 
je vader 

voor 
Vaderdag! 

Het is bijna Vaderdag! Verras jij jouw 
vader met een stukje tekst en leuke 
foto in De MooiLaarbeekKrant?! 
De meest bijzondere inzendingen 
winnen een leuke prijs! Die natuur-
lijk bestemd is voor ... jouw vader! 

Hoe doe je mee?
Mail een tekst van maximaal 
75 woorden en een foto naar 
redactie@mooilaarbeek.nl voor 
maandag 15 juni. Op donderdag 18 
juni zie je of jouw stukje in de krant 
staat en of je gewonnen hebt! 

Vrijwilligerspenning

start

SALE

Comedy Night
zaterdag 13 juni 20:30 

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

Harmonie st.Caecilia
maandag 6 juli 20.30

openluchttheater-mariahout.nl

slechts

* Zie Actievoorwaarden op onze website

€ 1.399,=

vd wiel  Tuinmachines  Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatie!
*

bij Model 305 

slechts

model 305 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

KAPPER & Shop

OPENINGSACTIE

KNIPPEN €10
T/M 13 JUNI

NORMAAL €16

0492 - 462462 | KAPELSTRAAT 6, 
BEEK EN DONK

Deze week ingesloten:
SNS Bank

WiSH Outdoor Krant
Verspreiding in Laarbeek 

en Boerdonk

Mooi actief Laarbeek!

In het eerste weekend van Juni Watermaand stond Laarbeek bol van de activiteiten. Menig Laarbekenaar, groot én klein, genoot onder een stralende zon van al 
het moois wat Laarbeek te bieden heeft. De MooiLaarbeekKrant genoot actief mee en wandelde, fietste, zong en aanschouwde. Lees verder in deze krant over al 
deze activiteiten en kijk op www.mooilaarbeek.nl/fotos voor alle foto’s. 

Beek en Donk - “Een ongelofelijk gave 
ervaring”, met een brede glimlach blikt 
Jimmy van de Leemputten, woordvoerder 
WiSH Outdoor, terug op WiSH Outdoor 
Mexico. Hoewel het team nog maar een 
week terug is in Beek en Donk, starten zij 
deze week al weer met de opbouw van 
WiSH Outdoor in Laarbeek. 

We zijn nieuwsgierig Jimmy. Hoe was 
Mexico?
“Hectisch, maar mega fantastisch. Je moet 
het zien als een tweede WiSH Outdoor. 
Het werd gehouden in een fantastisch 
mooi park. Alles was hier uitgewerkt. Qua 

storytelling, stijl, kwaliteit en stages ligt het 
helemaal in de lijn van onze Laarbeekse 
WiSH Outdoor. We werkten samen met 
een productiemaatschappij, die daar alles 
verder ontwikkeld en uitgezet heeft. Een 
team van drie personen is drie weken naar 
Mexico geweest om mee te helpen met 
opbouwen. Daarna zijn we nog met vier 
personen - waaronder ikzelf - naar Mexico 
gegaan om het festival te begeleiden en te 
coördineren. We hebben ontzettend hard 
moeten werken daar, maar het wierp zijn 
vruchten af. Het was geweldig.” 

Lees het interview verder op pagina 17

‘Van mañana tot over drie weken’ 

vlnr: Firebeatz, Sander van Doorn, Don Diablo en Borgeous
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Joost Mommers

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Stagiaires
Robin Vereijken

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 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 mo-
gelijke 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.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

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

Dag en nacht bereikbaar

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Graag stellen wij hondje Binky aan 
u voor.  Lief, vriendelijk, sociaal en 
makkelijk in de omgang zijn woorden 
die het karakter van deze Boomer 
het beste omschrijven. Binky vindt 
het gezellig om onder de mensen te 
zijn en met zijn soortgenootjes kan 
hij prima overweg. Hij heeft in het 
verleden altijd samengewoond met 
een ander hondje. In onze opvang 
heeft hij ontdekt dat spelen met 
een tennisbal heel leuk kan zijn, 
zeker als deze weggegooid wordt. 
Met wat geluk komt hij deze bij u 
terugbrengen, al vergt dit nog wel 

enige oefening van Binky en zijn toekomstige baasje. 

Ziet u het al helemaal zitten om deze lieverd een heerlijk leven te geven, 
kom dan met hem knuffelen en wandelen bij onze dierenopvang. Voor 
een afspraak mag u telefonisch contact opnemen met tel. 0492-381490, 
www.voorstegrootel.nl

Beagle Bonnie van vorige week heeft een baasje gevonden! 

Naam: Binky
Leeftijd: 7 jaar

STARRENBOSLAAN

Op het prachtige landgoed Eyckenlust achter het kasteel lopen een aantal onver-
harde wegen met prachtige namen. Eén daarvan is de Starrenboslaan, genoemd naar 
het daar gelegen toponiem Starrenbosch. Starrenbos is synoniem aan sterrenbos. Een 
sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de 
uiteinden lopen en daarmee een ster vormen.

Sterrenbossen vormen een element uit de barokke tuinarchitectuur en raakten in de 
achttiende eeuw in zwang. Een sterrenbos is bij voorkeur aangelegd op een glooiend 
terrein. Vanuit het midden kon men aan het eind van de lanen de hemel zien. In 
Nederland zijn er nog maar weinig sterrenbossen bewaard gebleven. Eén die nog in 
goede staat is gebleven, ligt in de Oude Warande in Tilburg.

Sterrenbossen werden niet alleen aangelegd voor de sier, maar hadden vaak ook een 
praktisch doel. met name voor de jacht. De jager, meestal de eigenaar van het betref-
fende bos, ging met zijn collega’s in het middelpunt van het sterrenbos zitten. De drij-
vers werden geposteerd rondom het bos om het wild op te drijven. De jagers hadden 
door de lanen naar alle kanten een mooi uitzicht op het opgejaagde en overstekend 
wild dat dan geen schijn van kans had, tenzij de jager een slechte schutter was.  Jagen 
in een sterrenbos was bij uitstek het domein van luie jagers. Die konden tijdens de 
jacht op dezelfde plaats blijven zitten met ongetwijfeld hun natje en hun droogje.

Is er dan sprake (geweest) van een echt sterrenbos op het landgoed Eyckenlust? 
Kaarten van het landgoed van omstreeks 1800 laten wel een patroon van veel wegen 
en paden zien maar die vormen geen ster.
Aan de Starrenboslaan ligt overigens een mooie boerderij gebouwd in 1826, getuige 
een inscriptie in een balk van het gebint. Deze boerderij, De Vogelenzang genaamd 
had toenmalige jonker De Jong van Beek en Donk gekregen of voor een zacht prijsje 
gekocht als compensatie voor de gronden die hij had moeten afstaan voor de aanleg 
van de Zuid-Willemsvaart.

Martin Phillipsen, Heemkundekring ‘De Lange Vonder’ 

* Bron: Frans Leenders, Eyckenlust, kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 

Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!
 

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Fotograaf Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk ging woensdag-
middag op pad om de opbouw van WiSH Outdoor vast te leggen.

Op het weiland waar WiSH Outdoor plaats gaat vinden, werd die 
middag hard gewerkt met een bulldozer om het terrein uit te zetten. 
Slechts op 50 meter afstand - aan de andere kant van het bospad - 

lagen een aantal reetjes heerlijk te slapen en te spelen. 
Een mooi schouwspel! 

Mooi Gespot
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Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – Als je afgelopen zondag 
eens rustig door Lieshout wilde fiet-
sen, had je pech. Het dorp was name-
lijk zo’n beetje hermetisch afgesloten 
en stond compleet in het teken van het 
Nederlands kampioenschap wielrennen 
voor de jeugd.

Nederlands kampioenschap voor de jeugd
Zo’n duizend jongens en meisjes - 
in diverse leeftijdscategorieën - uit 
heel Nederland hadden zich reeds 

gekwalificeerd via districtswedstrijden. 
De winnaars van deze wedstrijden 
mochten deelnemen aan het kampioen-
schap. Dit wordt door velen van hen 
ervaren als een hele eer. Supportersclub 
‘De Lieshoutse Wielrenners’, die dit jaar 
zestig jaar bestaat, tekende voor de or-
ganisatie van het kampioenschap. “Een 
héle grote uitdaging”, laat secretaris Leo 
van Berlo weten. 

Een terugblik
Leo vervolgt: “Het weer was prachtig af-
gelopen zondag, daarmee is het evene-
ment al voor 80% geslaagd. We kijken 

terug met een heel tevreden en voldaan 
gevoel. Er is geen sprake geweest van 
calamiteiten, op een klein valpartijtje (en 
wat schaafwonden) na, maar dat hoort 
bij de wielersport. De renners genoten, 
het massaal toegestroomde publiek 
langs de kant genoot en wij hebben zelf 
ook ontzettend genoten. En nu? Nu zijn 
we al de hele week aan het nagenieten 
en dat zal voorlopig nog wel even zo 
blijven”, aldus Leo.

Twee parkoersen
De wedstrijden werden verreden op 
twee parkoersen. “Dit is een bewuste 

keuze geweest”, zegt Leo. “Op die ma-
nier ben je niet van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat bezig met één wedstrijd, 
zo beperken we de wachttijden én maak 
je het kampioenschap ook nog eens 
aantrekkelijker voor het publiek om naar 
te kijken. Aantrekkelijker maar soms ook 
lastiger omdat toeschouwers nu af en 
toe moesten kiezen op welk parkoers ze 
hun aandacht wilden richten.” Bekende 
Laarbeekse jeugdwielrennamen zijn 
Dennis van Dijk en Maud Tollens. 
Zij hebben in de districtswedstrijden 

gewonnen en hadden zodoende een 
startbewijs voor het kampioenschap.

Mankracht
Maar liefst 150 vrijwilligers waren in 
touw om alles in goede banen te leiden. 
“En met resultaat”, besluit Leo. “Zonder 
deze vrijwilligers zijn we als organisatie 
helemaal nergens. We zijn ze allemaal 
heel veel dank verschuldigd.”

Kijk voor alle foto’s op
www.mooilaarbeek.nl

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 24 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Hollandse groenten
aubergine (per stuk), courgette (per stuk), 

cherry tomaat (bakje 250 gram), ijsbergsla (per stuk), 
radijs (per bos) of witlof (zak 500 gram)

4 stuks naar keuze

3.96-5.56

KNALLERKNALLERWEEKEND

3.00
4 stuks

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Lieshout in de ban van Nederlands 
kampioenschap wielrennen

Wij reinigen o.a.:
• Zonnepanelen (tuckepolesysteem i.c.m. 

osmosewater voor vlekvrij opdrogen)
• Ramen en kozijnen
• Dakkapellen, overkappingen, kunststof 

en houten gevels

Meer rendement van 
uw zonnepanelen?

Glazenwasserij Maarten Beerens 
voor particulieren en bedrijven 

Vrijblijvende offerte? Tel. 06-20385916

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur
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Zaterdag 13 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

10.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Gildeviering St. Margaretha gilde
Wim van Elten 40 jaar gildebroeder

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Pastoor van 
Eijndhoven, Hein en Nellie van Rooij-van 
Kemenade, Hein en Miet Vogels-van den 
Heuvel en hun kinderen en familie, Marinus 
van Alphen (mged).

Zondag 14 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Jo Daniëls-
Gijsbers(par), Giel Brouwers en Truus Cuppen-
Brouwers, Ben Loomans, Tot welzijn van onze 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. KBO koor
40 jarig bestaan Seniorenkoor
Intenties in deze viering voor: Piet van de 
Kam (fund), Harrie en Drika van den Bogaard-
Merkelbach (fund), Martien Poels (mged), 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter, Mia van Berlo-Slaats, Martinus en 
Elisabeth van Rooi-van de Hurk en over-
leden familieleden (jaarlijkse gedachtenis), 

Ouders Gilsing-Migchels, bij gelegenheid van 
trouwdag.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Rinie van den 
Heuvel en overleden familieleden, Nell de Jong-
Otten, Anna en Liza Raaijmakers, Ger Swinkels-
Verschuren, Mien Rooijakkers, Overleden 
familieleden Van Zeeland-Verbruggen, uit 
dankbaarheid.

Maandag 15 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 16 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 17 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 18 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 19 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
0492 - 461216
info@eustachiusparochie.nl
www.eustachiusparochie.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
info@de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Mariastraat 27, Mariahout          
0499 - 421676
Open:  ma, woe en vrij 
 10.00-11.00u

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

Eustachiuskapel
Michaëlkerk
Kerkstraat 1, Beek en donk
Open  zomer: 09.00-16.30u
         winter: 09.00-15.30u

Missieklooster H. Bloed 
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel 
0492-461324
www.missieklooster.nl

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u

KERKBERICHTEN

Agenda 
13 t/m 20 juni 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

‘Het Rijk Gods…
lijkt op een mosterdzaadje.

Wanneer dat gezaaid wordt in de grond,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde;

maar eenmaal gezaaid schiet het op
en het wordt groter dan alle tuingewassen

en het krijgt grote takken,
zodat de vogels 

in zijn schaduw kunnen nestelen.’

Beek en Donk - Na een jaar van slui-
ting is kapsalon Kapper en Shop, ge-
vestigd aan de Kapelstraat  in Beek 
en Donk, helemaal terug van weg-
geweest. Op donderdag 11 juni her-
opent Kapper en Shop haar winkel 
met Sophie aan het roer. 

Heropening
Vanaf donderdag 11 juni maakt Sophie 
een frisse start in de bestaande kapsa-
lon. Sophie heeft er zin in en gaat met 
heel veel enthousiasme aan de slag. Ze 
heeft  maar één missie: Kapper en Shop 
terug op de kaart van Beek en Donk 
zetten! In eerste instantie zal Sophie de 
kapsalon alleen gaan bemannen en la-
ter zal een ervaren collega haar komen 
ondersteunen. Sophie hoopt veel oude 
maar zeker ook nieuwe klanten te mo-
gen begroeten in de kapsalon. 

‘Met de nieuwste haartrends 
en -technieken willen we de 
klanten perfect van dienst 

kunnen zijn’

Klaar voor de start
De kapsalon heeft de afgelopen weken 
een opfrisbeurt gekregen en is weer he-
lemaal ‘up tot date’ om klanten te kun-
nen ontvangen. Een klein verschil met 
voorheen is dat de winkel een minder 
groot assortiment aan artikelen heeft. 
Dit hoeft echter geen probleem te vor-
men want als een gewenst product niet 
op voorraad is, kan het besteld worden 
zodat de klant binnen enkele dagen  
de benodigde producten in huis heeft. 
Iedereen is welkom met of zonder af-
spraak en de koffie staat klaar voor ie-
dereen!

Openingstijden en tarieven
Sophie start op donderdag 11 juni 
en vanaf dat moment is de kapsa-
lon vier dagen per week geopend: 
op dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 09.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op 
het moment dat een collega het 
team komt versterken, zal de kap-
salon ook open zijn op woensdag 
van 09.00 tot 18.00 uur. Sophie 
verwacht dat dit over een paar we-
ken al het geval zal zijn.

 ‘Iedereen is welkom met of 

zonder afspraak en de koffie 

staat klaar!’

Openingsaanbieding
Zowel dames, heren als kinderen zijn 
welkom in de kapsalon en worden ge-
knipt tegen een vaste prijs van €16,-. 
Maar mocht u in de openingsweek 
(tot en met 13 juni) langskomen, 
dan betaalt u slechts €10,-. Ook als 
u in de openingsweek een afspraak 
maakt, geldt de openingsaanbieding. 

Sophie en haar team hopen u snel te 
mogen begroeten in hun nieuwe kap-
salon!

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak kunt u con-
tact opnemen met Kapper en Shop 
via telefoonnummer:  0492-462462. 
Maar u bent uiteraard ook van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men in de kapsalon, gelegen aan de 
Kapelstraat 6 in Beek en Donk.

Enthousiast team in hernieuwde Kapper en 
Shop te Beek en Donk

Advertorial
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Veldhuis & Kemper: van echtscheiding tot volwassen worden

Magnifi ek optreden The Timeless Big Band

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Roerbak Bali

1+1 gratis

GEZOCHT!! GEZOCHT!!

Vlotte, Enthousiaste, 
Flexibele Collega 

+/-15 uur per week

Ananas Del Monte
  per stuk 1.49

Bospeen         per bos 1.29

Witlof              500 gram 0.79
Ananas Del Monte
  per stuk 1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

LEKKER, VERS EN 
VOORDELIG!

't Verswarenhuys is al sinds 1959 dé specialist op het gebied van fijne 

vleeswaren, salades en patés. Een schouder of een mooie Italiaanse 

ham: u krijgt alleen het beste. Elke dag weer snijden wij de 

allerlekkerste vleeswaren: u weet niet wat u proeft, zo lekker en vers!

Tot ziens in 't Verswarenhuys Schijndel!

1 + 1 GRATIS

Lekker knapperig uit 

de oven!

GOED GEVULDE MAALTIJDLOEMPIA'S 

GRATIS GRILLWORSTJE

Vers uit eigen grill!

BIJ AANKOOP VAN 300 GRAM VLEESWAREN

Redacteur: Thea Which
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Liefhebbers van vette 
swing, kwamen afgelopen zondag ruim-
schoots aan hun trekken in de Aarlese 
‘Jazz-tempel’ Van Bracht. Daar speelde 
die middag, voor een uitverkochte zaal, 
de crème de la crème van de internatio-
nale big band-wereld: The Timeless Big 
Band. Dit voor Laarbeekse begrippen 
unieke evenement was tot stand kunnen 
komen door de grote inzet van orkest-
leider en tenorsaxofonist Jos Beeren uit 
Aarle-Rixtel. De organisatie was in han-
den van Wim Beeren Jazz Society.

Spetterende show op topniveau
Eindelijk was het gelukt. In de 

overvolle agenda’s van de musici van 
The Timeless Big band, waarvan de 
meeste spelen in gerenommeerde or-
kesten zoals het Metropole Orkest, 
de WDR Big Band en het Brussels Jazz 
Orkest, was een gaatje gevonden op 
zondagmiddag 7 juni om een optre-
den te verzorgen bij Wim Beeren Jazz 
Society te Aarle-Rixtel. Onder de be-
vlogen leiding van Jos Beeren brachten 
zij, af en toe aangevuld met uitsteken-
de vocalisten Miëtt Molnar en Ronald 
Douglas, een afwisselend programma 
van allerlei big band-klassiekers. Zo 
passeerden Glenn Miller, Count Basie, 
Duke Ellington en Frank Sinatra de re-
vue. Het publiek kreeg, met swingend 
en ‘spat’ gelijk samenspel, afgewisseld 
met virtuoze solo’s, een spetterende 

show van professioneel  topniveau 
voorgeschoteld. 

‘We want more’
De bezoekers genoten volop en be-
loonden de big band na ieder nummer 
met een daverend applaus. Gelukkig 
hadden ook de big band leden het 
uitstekend naar hun zin en trakteer-
den zij het enthousiaste publiek, na 
het nodige ‘We want more’ geroep 
op meerdere toegiften. Het num-
mer ‘New York’ werd hierbij zelfs vrij 
vertaald naar Aarle-Rixtel. Kortom: 
een legendarische middag waarbij Jos 
Beeren trots mag zijn op zijn big band 
en Aarle-Rixtel trots mag zijn op Jos 
Beeren en zijn mede-organisatoren 
Hans Verhoeven en Carel Martin.

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout – Scherpe dialogen in 
een hoog tempo. De bezoekers 
van het Openluchttheater zaten 
zaterdag stipt om 20.30 uur op 
het voorste puntje van hun stoel. 
Binnen tien minuten werden zij 
meegezogen in de verhaallijn van 
‘Of de gladiolen’, de show van 
Veldhuis & Kemper, om vervol-
gens bijna twee uur lang te genie-
ten van dit komische duo.

‘Ik wou dat ik jou was’ - dé hit 
van Veldhuis & Kemper – kan be-
ter aangepast worden in ‘ik wou 
dat ik daar was’ voor iedereen die 
er zaterdag niet bij was. Remco 
Veldhuis en Richard Kemper ver-
telden de bezoekers over hun pro-
blemen in het leven. De een zat 
met zijn echtscheiding midden in 
een midlifecrisis, de ander moest 
nadenken over nog een kind, 
maar ook over volwassen worden. 
Wanneer ging dat nou eindelijk (of 
eigenlijk) gebeuren? 

Er komen allerlei leuke sketches 
voorbij in de show van een hels uit-
stapje naar Eurodisney tot een ver-
schrikkelijk tien minuten gesprek 
op de basisschool. Herkenbaar en 
soms een tikkeltje confronterend. 
Bewust komen er geen obers langs 
tijdens de show en vindt er geen 
pauze plaats. 

Veldhuis vertelt na afloop: “Het 
is voor ons belangrijk dat mensen 
geboeid blijven in ons verhaal. 
Zodra ze afgeleid worden, is het 
verhaal niet meer duidelijk te vol-
gen waardoor de show niet meer 
helemaal klopt.” 
De heren kijken met veel plezier 
terug op de voorstelling. “Dit was 

onze laatste voorstelling in een 
openluchttheater dit jaar. Het is 
hier heel mooi. Je merkt dat het 
team van vrijwilligers hier heel 
hecht is. De sfeer is fantastisch. We 
hebben het als zeer leuk ervaren.” 

Voorstellingen Openluchttheater
Ook komende zaterdag staat er 

weer een leuke voorstelling ge-
pland in het Mariahoutse open-
luchttheater. Dan is de Comedy 
Night met onder andere Leon van 
der Zanden. Er zijn nog kaartjes te 
koop. Kijk op www.oltm.nl voor 
meer informatie. 

‘Ja, het leven van twee veertigers is niet makkelijk’ 

Prijsvraag

www.oltm.nl

Carla van Bragt en Wanda 
Kuijpers hebben ieder 

twee kaarten gewonnen 
voor de Comedy Night 
komende zaterdag in 

het Openluchttheater. 
Gefeliciteerd!

Zij kunnen hiervoor contact 
opnemen met MooiLaarbeek 

(0492-832182). 

Prijswinnaars
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Drakenbootfestival
zo

14 juni

13 & 14 juni

zo
14 juni

di
16 juni

Carat-ConcertenDrakenbootrace 
Laarbeek tegen Helmond

Meer bewegen voor 
ouderen (55+)

Locatie: Zwembad De Drie Essen,
 Parklaan 4, Beek en Donk 
Tijdstip:  13.00 en 14.30 uur 

Meer info: www.drie-essen.nl

Om uw conditie te verbeteren, uw spieren 
en gewrichten soepel te houden en voor de 
gezelligheid organiseert Zwembad De Drie 
Essen in Beek en Donk het oefenprogramma 
‘Meer bewegen voor ouderen’. Er worden di-
verse oefeningen gedaan in het diepere en 
buikdiepe gedeelte van het bad. Alle oefenin-
gen zijn ook geschikt voor mensen met li-
chamelijke klachten (reuma, rugproblemen, 
etcetera). Tussendoor zal er gezorgd worden 
voor een heerlijke kop koffi e/thee.

Locatie:    Carat-Paviljoen, gelegen in de 
   vijver van standswandelpark de  
   Warande in Helmond. 
Tijdstip:     12.00 – 15.00 uur 

Meer info: www.caratconcerten.nl

In een waterrijke omgeving worden door 
bands en koren concerten weggegeven. 
Diverse muziekstijlen passeren de revue, van 
jazz tot pop en van klassiek tot blaasmuziek. 
Tientallen muziekverenigingen verzorgen ge-
durende deze periode een gratis concert op 
het karakteristieke Carat-Paviljoen. Er vin-
den drie optreden plaats, die elk ongeveer 
drie kwartier duren. Alle concerten zijn gra-
tis toegankelijk. Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen, openbare toiletten en 
voldoende zitplaatsen aanwezig.

U kunt parkeren bij het Elkerliek Ziekenhuis 
en bij de aangegeven blauwe P aan de rand 
van het park. Let op: hier bevinden zich maar 
een beperkt aantal parkeerplaatsen

Locatie:  Rondom het kanaal in centrum  
 Helmond 
Tijdstip:  14.00 en 15.00 uur  

Meer info: www.drakenbootfestival.nl

De gemeenteraden en colleges van Laarbeek 
en Helmond nemen het tegen elkaar op in 
een Drakenbootrace. Het college van de ge-
meente Helmond heeft hiertoe eind april een 
uitnodiging gestuurd naar het college van de 
gemeente Laarbeek. Beide teams (Helmond en 
Laarbeek) bestaan uit 16 raads- en collegeleden. 
Er staat niets op het spel, alleen de sportieve eer.

Locatie:   Rondom het kanaal in centrum  
 Helmond 
Tijdstip zaterdag:  10.00 – 01.00 uur 
Tijdstip zondag:  10.00 – 23.00 uur

Meer info: www.drakenbootfestival.nl

Volgens de eeuwen oude Chinese traditie 
strijden de teams in echte drakenboten om de 
titels. Aangevoerd door luid tromgeroffel en 
aanmoedigingen van het publiek op de oevers, 
peddelen teams zich naar de fi nish. Een groot 
spektakel! Het parcours van de race is overzich-
telijk kort (plm. 250 meter), de beproeving van 
anderhalve minuut per race is zwaar en lang 
genoeg om de competitie volop te beleven, 
kansen op winst te krijgen en weer kwijt te ra-
ken… Naast de spannende drakenbootrace is er 
nog veel meer te beleven. Zo is er een wereld-
markt, je kunt genieten van bijzonder straat-
theater, er treden dj’s en bands op en er zijn 
weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen te 
doen. Ook zijn er natuurlijk het hele weekend 
heerlijke hapjes en maaltijden te krijgen. Een 
dagje uit voor de hele familie! De opbrengst 
van het festival gaat naar de kinderafdeling van 
het Elkerliek Ziekenhuis en naar stichtingen die 
zich inzetten voor de Helmondse jeugd.

Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond

Evenementen juni watermaand

Zaterdag 13 juni 
Drakenbootfestival  kanaal/centrum    Helmond
 
Zondag 14 juni 
Drakenbootfestival  centrum/kanaal           Helmond
Drakenbootrace Laarbeek-Helmond  centrum/kanaal   Helmond
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande  Helmond 

Dinsdag 16 juni 
Meer bewegen voor ouderen (55+) Zwembad De Drie Essen  Beek en Donk

Zaterdag 20 juni
Schoonduiken kanaal   Kanaal Helmond-Laarbeek 
Opening duiktrap Helmond Kanaal bij Cacaofabriek  Helmond 
Scholenzeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk
Demonstratie 
De Reddingsklos & Watervrienden  Kanaal bij kasteel  Helmond

Zondag 21 juni
Open dag Natuurtuin ‘De Robbert’ Vinkelaan/Kemenadelaan  Helmond
Dorpszeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond

Maandag 22 juni
Plaatsen de Blauwe Kraan Pater de Leeuwstraat  Beek en Donk

Zaterdag 27 juni
Modderdag   Kinderdagverblijf ’t Heikantje Aarle-Rixtel
Splash!!    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein   Beek en Donk 

Zondag 28 juni
Splash!!    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Watermeloen snijden  Elzas Passage   Helmond
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein    Beek en Donk
MTB-veldtoertocht  Vertrek Grand Café Stout  Aarle-Rixtel
Lichtbeeldenshow  Kouwenbergs Kerkje  Aarle-Rixtel 
Kiki AHOI Musical  De Dreef   Aarle-Rixtel
Muziektuinconcerten  Muziektuin   Beek en Donk 
RCL Wandeltocht Runnersclub RCL accommodatie  Lieshout-
        Mariahout
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond 
Koopzondag (thema water) centrum    Helmond
Opening en rondje 
Waterpoortroute  Outdoor Laarbeek  Beek en Donk

* De activiteitenkalender is onder voorbehoud. Er komen nog enkele activiteiten 
bij. Hierover lees je meer de komende weken in dit huis-aan-huisblad. 
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Helmond/Laarbeek - Tijdens het eer-
ste Helmondse Drakenbootfestival 
zijn ook leden van de colleges en 
gemeenteraden van Helmond en 
Laarbeek in touw om het evenement 
tot een succes te maken. Een spon-
taan initiatief heeft ertoe geleid dat 
zij op zondagmiddag om 14.00 uur 
met elkaar de strijd aangaan in een 
ludieke drakenbootrace! 

De verwachting is dat vele inwoners 
van Helmond en Laarbeek vanaf de 
oevers de leden van hun gemeente-
raad aanmoedigen als die onder trom-
geroffel het parcours van 250 meter 
afleggen met natuurlijk de absolute 
ambitie om als snelste team uit de bus 
te komen.
 
De races maken deel uit van het twee-
daagse Drakenbootfestival met een 
doorlopend programma van 
muziek, dans, straattheater, 
wereldmarkt en kinderac-
tiviteiten dat op zaterdag 
13 juni officieel wordt ge-
opend door de Helmondse 
wethouder Frans Stienen. 
Deze activiteiten worden 

gratis aangeboden aan de bewoners 
van Helmond en omgeving dankzij 
een groot aantal sponsoren en belan-
geloze medewerking van een aantal 
artiesten. De opbrengsten van het 
evenement zijn bestemd voor pro-
jecten voor de Helmondse jeugd: de 
kinderafdeling van het Elkerliek zie-
kenhuis, Stichting Jeugd in Beweging 
Brengen (JIBB) en Stichting Leergeld.
 
Op zaterdag 13 juni geeft wethouder 
Stienen om 10.00 uur het startsein 
voor het grootse festijn dat zondag 
op grandioze wijze wordt afgesloten 
met een optreden van niemand min-
der dan Rowwen Heze en Memphis 
Maniacs. Voor dit muziekfeest, vanaf 
18.00 uur op het festivalterrein, zijn 
kaarten verkrijgbaar via de site www.
drakenbootfestival.nl/helmond/shop/

tickets of dagelijks op de ver-
kooppunten in Helmond 

bij Zeezicht en De 
Bank. 

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – De zon schijnt net zo 
uitbundig als de kikkers kwaken op 
de klanken van gipsy muziek; het is 
op en top genieten tijdens de open 
dag van IVN Laarbeek op het IVN-
terrein aan de Beekseweg in Aarle-
Rixtel afgelopen zondag. 

Kikkerconcert
Wanneer er een activiteit plaatsvindt 
in de periode dat de kikkers kwaken, 
spreek je van een zogenaamd ‘kikker-
concert’. Bij het juiste weer laten veel 
groene kikkers dan van zich horen. 
Al deze ingrediënten waren afgelo-
pen zondag aanwezig en maakten de 
open dag van IVN Laarbeek tot een 
heel bijzondere plek om te vertoeven.

Al bij aankomst op het voorterrein 
wordt de aandacht getrokken door 
een verscheidenheid aan kraampjes 
op de creatieve- en natuurmarkt. Zo 
kun je onder andere nestkastjes tim-
meren en worden er diverse zelfge-
maakte artikelen verkocht. Je voelt je 
direct thuis door de gastvrijheid die 
de standhouders en de diverse vrijwil-
ligers die rondlopen - herkenbaar aan 
het IVN-logo op de jas - uitstralen.

Middenin de Laarbeekse natuur
In het IVN-gebouw ‘De Bimd’ 
waan je je vervolgens middenin 
de (Laarbeekse) natuur. In het ge-
bouw is een foto-expositie te zien 
van foto’s gemaakt door de IVN 
Natuurfotowerkgroep ‘Kiek Nou’. 
Navraag leert dat deze fotowerk-
groep bestaat uit zo’n twintig leden 
die maandelijks bij elkaar komen en 
(natuur)foto’s met elkaar uitwisselen 
en bespreken. Aan de expositie is een 
leuke activiteit gekoppeld: bij binnen-
komst krijg je een formulier waarop je 
de drie naar jouw idee mooiste foto’s 
kunt vermelden. De meest gekozen 
foto wordt verloot onder alle deelne-
mers.

In het ‘hart’ van ‘de Bimd’
Vanuit het IVN-gebouw kom je in 

het ‘hart’ van ‘de Bimd’; bij de poel 
alwaar de kikkermuzikantjes luid en 
duidelijk van zich laten horen. Op de 
achtergrond speelt het sextet Gypsy 
Mood, zij vangen de middag muzi-
kaal aan. 

De loopbrug en de steigers bij de poel 
zijn dichtbevolkt met kleine visser-
tjes (en hun papa’s en mama’s) die, 
liefst met blote voetjes in het water, 
met schepnet en emmer in de weer 
zijn om te kijken wat voor span-
nends er uit de poel op te scheppen 
valt. Rondom de poel staan diverse 
kraampjes opgesteld waar je infor-
matie kunt inwinnen over de diverse 
werkgroepen binnen IVN Laarbeek. 

Te leuk
Eén van die kraampjes is die van 
de jeugdgroep van het IVN. Daar 
kunnen de emmers en schepnetjes 
worden afgehaald en daar kunnen 
de kleine vissertjes hun ‘vondsten’ 
in een grote bak met water gooien 
om vervolgens samen met een IVN-
medewerker te kijken wat ze precies 
hebben gevangen en of er iets bij-
zonders tussen zit. Dat er bijzondere 
zaken te vinden zijn in de poel blijkt; 
in een aparte waterbak is een zoge-
naamde ‘alpenwatersalamander’ te 
zien. Deze zeldzaamheid is afgelopen 
week opgevist uit de poel. Casper de 
Groot uit Aarle-Rixtel, jeugdbege-
leider bij IVN Laarbeek, vertelt: “Ik 

ben zelf door het bezoeken van zo’n 
markt in aanraking gekomen met 
het IVN. Ik was als klein kind gelijk 
verkocht. Ik ben gedurende de hele 
basisschoolperiode lid geweest van 
de jeugdgroep van het IVN en toen 
ik naar de middelbare school ging, 
moest ik eigenlijk stoppen. Maar ik 
vond het gewoon té leuk en daarom 
ben ik toen jeugdbegeleider gewor-
den. Zo blijf ik toch nauw betrok-
ken.” 

In een ander kraampje vertelt 
Antoon Verhoeven van de IVN 
Vogelwerkgroep ‘De Ortolaan’ en-
thousiast waar de vogelwerkgroep 
zich zoal mee bezighoudt. “De vo-
gelwerkgroep bestaat al dertig jaar. 
Ik ben zelf betrokken geweest bij de 
oprichting. De groep telt momenteel 
zo’n twintig leden. Onze belangrijkste 
activiteiten richten zich op drie speer-
punten: het beschermen van bedreig-
de vogelsoorten, vogelonderzoek en 
inventarisatiewerkzaamheden en 

educatie en voorlichting. Bescherming 
van bedreigde vogels doen we bij-
voorbeeld door het plaatsen van nest-
kasten. Bij educatie en voorlichting 
kun je denken aan de aanleg van het 
Vogelnatuurpad in de ‘groene long’ 
in Beek en Donk. Een aanrader!” Een 
folder van het Vogelnatuurpad gaat 
de tas in …

En nog zoveel meer …
Het terras zit goed vol. Bezoekers 
genieten van het muzikale samen-
spel tussen de kikkers en de gipsy 
band, van de theeproeverij (gratis 
munttheeproeverij), gaan met een 
IVN-gids op pad om het IVN-terrein 
te verkennen, bezoeken de in het 
voorjaar gerealiseerde insectenmuur 
of wagen zich op het blotevoeten-
pad dat is aangelegd in de IVN tuin.
 
Kortom: een keur aan activiteiten en 
ontzettend genieten voor jong én 
oud in de wonderschone natuur van 
Laarbeek!

Bestuurders Helmond en 
Laarbeek in touw voor het 
Helmondse Drakenbootfestival

Slootje prutten en vrolijke 
kikkergeluiden bij IVN Laarbeek

Samen slootje prutten

Het ‘hart’ van ‘de Bimd’ Genieten ...

Evenementen juni watermaand
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Haring-tartaar met appel en sjalot met een zoete mosterdsaus

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Haring-tartaar met appel en sjalot met een zoete mosterdsausHaring-tartaar met appel en sjalot met een zoete mosterdsaus

• 4 Hollandse nieuwe

• 1 appel Jona Gold

• 2 sjalotjes

• 2 el bieslook

• peper

Mosterdsaus:

• 2 el Dijon mosterd

• 2 el poedersuiker

• enkele druppels azijn

• 2 el crème fraise

• 4 tl notenolie

Snipper de sjalotjes zeer fijn. Maak de haring schoon door het 

staartje eraf te halen. Snijd de haring in fijne blokjes 0,5cm bij 

0,5cm. Meng de haring met de sjalot. Was de appel en snijd in 

gelijke blokjes als de haring en meng onder elkaar. Snijd de bies-

look fijn en meng alles goed door elkaar. Breng de tartaar goed op 

smaak met peper en zout en een scheutje olijfolie. 

Mosterdsaus:

Meng voor de mosterdsaus alle ingrediënten goed door elkaar. 

Verdeel de tartaar over bakjes en verdeel er een lepeltjes mosterd-

saus over.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Gerrit van Zanten 

(wijkagent Aarle-Rixtel) 
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Anja van der Velden

€15,00waardebonvoor de winnaar

...

SudokuEasy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Juni Watermaand
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Kan een kikkerconcert in het water vallen? 

Woordzoeker
ACTIEF

ANDERS

BESTEK

BUIZEN

CACTUS

CAMERA

ELKAAR

EXAMEN

FISCUS

GIEREN

GROTER

HANDEL

INSECT

JATTEN

JOGGEN

KOKERS

OOGLID

POEDER

QUOTUM

RENNEN

RIJDEN

SCHADE

TEGOED

TOILET

UITLEG

VORKEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:
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E M S S U R S B T N G F M C K V N
L L W E P M X C U S E O L U S C J
Q J A B F P E R W I P K E S G M E
U W N C O S O G T F Z G R D B G K
C X F E N O H C J X I E C O K T W
F M D I G M A O J E M G N N V U R
G E N L X U G V R B T I P J J I V
R B I U U G T E L I O T T J B Q R
B D X L E G N I Q O S D H P A M W
G C A N D E R S K O R Q J V B I G

ACTIEF ANDERS BESTEK
BUIZEN CACTUS CAMERA
ELKAAR EXAMEN FISCUS
GIEREN GROTER HANDEL
INSECT JATTEN JOGGEN
KOKERS OOGLID POEDER
QUOTUM RENNEN RIJDEN
SCHADE TEGOED TOILET
UITLEG VORKEN

‘t Verswarenhuys is al sinds 1959 dé specialist op het gebied van fijne vleeswaren, salades en patés. Een 
schouder of een mooie Italiaanse ham: u krijgt alleen het beste. Elke dag weer snijden wij de allerlekkerste 
vleeswaren: u weet niet wat u proeft, zo lekker en vers! Vleeswaren zijn Mooi Gezond: ze vallen namelijk 
in vak 3 van de Schijf van Vijf. Vleeswaren leveren de vitamines B1, B2, B6 en 
B12 en mineralen zoals ijzer, zink, fosfor en seleen. Leverproducten 
als leverworst en paté zijn bovendien rijk aan vitamine A. Deze week 
ontvangt u bij aankoop van 300 gram vers gesneden vleeswaren een stuk 
grillworst GRATIS. ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND de allerlekkerste vleeswaren
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Laarbeek - Afgelopen weekend von-
den weer de supergezellige Laarbeekse 
wandeltochten plaats. Het was ideaal 
wandelweer en de organisatie was, zo-
als vanouds, in vertrouwde handen bij 
buurtvereniging ‘De Vijver’. Er deden dit 
jaar ruim 1000 deelnemers mee. Op za-
terdag 400 en op zondag 625. Op beide 
dagen kon gekozen worden voor een 
afstand van 5, 10, 15, 20, 30 of 40 km. 
De MooiLaarbeekKrant  meldde zich op 
zaterdag om 09.00 uur bij het nieuwe 
startpunt, Pannenkoekenhuis ‘Pluk’, 
voor een bescheiden afstand van 10 km.

Pannenkoekenhuis ‘Pluk’
Pannenkoekenhuis ‘Pluk’, gerund 
door de broers Harry en Leôn van de 
Laar, is dit jaar voor het eerst start-
punt. “Wij zijn een kindvriendelijk 
restaurant en zijn dagelijks geopend. 
Behalve pannenkoeken hebben we 
ook nog andere heerlijke gerechten. 

Het zullen drukke dagen worden, maar 
we gaan ervoor”, zegt Harry resoluut.

Het secretariaat
Het secretariaat bestaat uit Erna Krol, 
Gertie van Neerven en Trudy van de 
Kam. Ze vertellen dat de Laarbeekse 
wandeltochten worden georgani-
seerd  onder de paraplu van KNBLO 
Wandelorganisatie Nederland. Behalve 
uit Laarbeek zijn er inschrijvingen uit het 
hele land. “Inschrijvingen uit Luxemburg 
en België maken ons evenement zelfs in-
ternationaal”, lacht Erna.

Gezellig op pad
De MooiLaarbeekkrant vindt aanslui-
ting bij een groepje dames dat geko-
zen heeft voor de route van 15 km. 
Onder aanvoering van Anita Martens 
gaan ze vrolijk kwetterend van start. 
Binnen twee kilometer gaat het twee 
keer fout. Pas nu wordt duidelijk dat 
de MooiLaarbeekKrant een andere 
routebeschrijving heeft dan de dames. 
Het afscheid is onherroepelijk. Jammer! 

Piet van de Kam uit Lieshout loopt met 
dochter Ingrid en zoon Arno. Piet is 82. 
Morgen loopt Piet niet, dan is hij 55 jaar 
getrouwd. “Dan heb ik wel wat anders 
te doen”, bromt hij.

Gezellig van het paadje
Al buurtende raakt de MooiLaarbeekKrant  
het spoor bijster.  Omkeren lijkt de beste 
optie. Op de terugweg oogst de redac-
teur van de MooiLaarbeekKrant bewon-
derende blikken en opmerkingen als : 
“Knap zeg! Nou al op de terugweg?” 
Maar ook opmerkingen als: “Zitten wìj 
goed? Of loop jìj verkeerd?”

Gonnie Leijtens uit Drunen loopt met 
haar vriendin 10 km. “Of ze echte 
wandelaars zijn?”, is de vraag. Zij laat 
het wandelboekje van haar man zien. 
Dat staat op een totaal van 95.000 
kilometer. Zelf is ze goed voor zo’n 
30.000 kilometer. Jannie Tijbosch uit 
Heeswijk –Dinther en Anneke Onclin 
uit Sliedrecht lopen 10 km. Anneke 
vertelt dat ze last heeft gehad van haar 

bloedvaten. Ze kon nog geen honderd 
meter meer lopen. Vooral door te wan-
delen, is ze er weer bovenop gekomen. 
“Toen ik voor het eerst weer een tocht 
uitliep en een medaille kreeg, heb ik 
gehuild van geluk”, zegt ze.

Als de MooiLaarbeekKrant bijna weer 
terug is bij het startpunt ontmoet hij 
een groep uit Gennep die bestaat uit 16 
mensen met een verstandelijke beper-
king en 4 begeleiders. Hun wandelclub 
heet D.V.G. (Door Vriendschap Groot). 
Ze lopen vandaag 5 km. Woordvoerster 
is Cynthia. Cynthia vindt de Laarbeekse 
wandeltochten supergezellig. Ze mist 
wel haar hele lieve vriend, want die loopt 
vandaag  10 km …

Het eindpunt
Na talloze leuke ontmoetingen , meldt de 
MooiLaarbeekKrant zich af bij het secre-
tariaat. Voor sommige wandelaars was 
de tocht een sportieve uitdaging. Voor 
anderen was juist de gezelligheid reden 
om ook dit jaar weer mee te doen. Allen 
waren vol lof over de organisatie, die 
best trots mag zijn op dit mooie succes.
Het secretariaat heeft vastgesteld dat de 
MooiLaarbeekKrant vanaf de verkeerde 
kant is gefinisht maar is coulant. Onder 
dankzegging neemt de redacteur van 
de MooiLaarbeekKrant de leuke atten-
tie in ontvangst die door de gemeente 
Laarbeek ter beschikking is gesteld in het 
kader van ‘Juni Watermaand’.

Ruim duizend wandelaars genoten van 
supergezellige Laarbeekse wandeltochten

Vrijwilligerspenning voor Jo Keursten-van den Akker 

Gecellig
Als mensen mij om mijn favoriete serie 
vragen, antwoord ik ongetwijfeld met 
‘Prison Break’. Deze Amerikaanse 
hitserie gaat vier seizoenen lang over 
een slimme gast die zich moedwillig laat 
opsluiten om samen met zijn onterecht 
veroordeelde broer uit de gevangenis 
te ontsnappen. Op fascinerende wijze 
weet de hoofdpersoon zijn broer 
inclusief zes andere gevangenen annex 
handlangers te bevrijden. Een geniaal 
plot dat me de laatste maanden 
andermaal veel kijkplezier bezorgt. Je 
zou haast zeggen dat het script een 
perfect spiekbriefje zou moeten vormen 
voor de gemiddelde gevangene in een 
gemiddelde gevangenis. Hoe dan ook 
bleek niemand daar de afgelopen 10 
jaar gehoor aan te geven. Het was 
ook te mooi om waar te zijn. Dacht 
ik altijd. Totdat ik afgelopen week tot 
mijn verbazing een nieuwsartikel op 
NOS.nl las: ‘Klopjacht op moordenaars 
in VS na klassieke ontsnapping’. Twee 

gedetineerden, met respectievelijk 
25 jaar cel en levenslang aan hun 
broek, wisten uit de zwaarbeveiligde 
Clinton State Prison te ontsnappen. 
Het frappante aan deze ontsnapping 
is dat het precies op de manier is 
gegaan zoals ‘Michael Scofield’ dat in 
de serie voor elkaar wist te krijgen. De 
heren hadden een cel naast elkaar. Ze 
boorden een gat in de stalen muur aan 
de achterzijde van hun cel en wisten 
door een intern gangenstelsel van het 
cellencomplex te kruipen. Uiteindelijk 
kwamen ze door het riool via een 
putdeksel op straat naar buiten. Als 
afleiding legden de heren kleding 
en spullen onder de dekens. Zo leek 
het voor de cipiers alsof ze gewoon 
van hun nachtrust aan het genieten 
waren. Als kers op de taart lieten ze, 
in tegenstelling tot Scofield een briefje 
achter met de tekst ‘Have a Nice 
Day’. Hoewel er een grootse klopjacht 
gaande is op de levensgevaarlijke 
ontsnapten, kan ik dit escapeplan 
louter waarderen. Nu rest de vraag 
hoe lang de heren het volhouden om 
uit de handen van de politie te blijven. 
En of ze zich ook daar aan het script 
van Prison Break houden. Hoe dat 
script afloopt, vertel ik nog even niet. 
Dan blijft de sfeer tussen mij en mijn 
vriendin de komende afleveringen 
tenminste gecellig…

Joey van der Leemputten

COLUMN

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 

Koopzondag 
21 juni

van 12.00 tot 
17.00 uur

Like ons op 
Facebook

Passie voor wonen
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout – Ter gelegenheid van haar 
40-jarig jubileum als bestuurslid van 
Buurtschap ‘Ribbius’ in Lieshout, ont-
ving Jo Keursten-van den Akker afge-
lopen vrijdag de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek. Zij kreeg 
de penning uit handen van wethou-
der Frans van Zeeland tijdens het 
jaarlijkse barbecuefeest. 

Buurtschap ‘Ribbius’ 
Jo is sinds 1975 actief als bestuurslid 
van Buurtschap ‘Ribbius’. Gedurende 
meer dan 25 jaar is zij voorzitter en 
penningmeester geweest van deze 
buurtvereniging. Als voorzitter func-
tioneerde zij op voortreffelijke wijze 
en ook als penningmeester had ze de 
boekhouding goed op orde. Naast 
haar bestuurlijke kwaliteiten stak ze 
haar handen ook daadwerkelijk uit 
de mouwen bij de organisatie van 
allerlei activiteiten voor jong en oud. 
Zo zorgde Jo met Pasen ervoor dat 
er voldoende eitjes en knutselbeno-
digdhedenwaren om de kleintjes in 
de buurt te vermaken. Gedurende 
vele jaren nam ze de zorg voor de 
barbecueavond op zich die vaak bij 
haar thuis in de tuin werd gehou-
den. De uitnodigingen aan de leden 
van de buurtvereniging werden door 
haar geprint en op tijd bij andere 
bestuursleden bezorgd, zodat deze 
rondgebracht konden worden. Voor 
de Sinterklaasviering zorgde ze er-
voor dat er snoepgoed was en dat de 
cadeautjes tijdig werden gekocht om 
ook dit kinderfeest vlekkeloos te laten 

verlopen. Maar ook de ouderen en 
minder actieve buurtgenoten werden 
door Jo niet vergeten. Zij verblijdde 
hen ten tijde van de Kerstdagen met 
een leuke attentie.

‘Nevenactiviteiten’ 
Jo heeft zich veertig jaar lang 
met volle overgave ingezet voor 
Buurtschap ‘Ribbius’. Jo was niet al-
leen voor buurtschap ‘Ribbius’ ac-
tief, ze heeft ook op vele andere 

terreinen vrijwilligerswerkzaamheden 
verricht (en verricht een aantal van 
deze activiteiten nog steeds), zoals 
kerkbestuurslid, koorlid, begeleid-
ster kinderkoor, schoonmaakster St. 
Servatiuskapel, bardienst in het gil-
depaviljoen, lid van de boerenbrui-
loftcommissie, penningmeester van 
Carnavalsvereniging De Raopers, 
commissaris van Harmonie St. Caecilia 
en collectant voor zeven landelijke 
collectes. 



Donderdag 11 juni 201510 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WoCom verhuist!
Per 15 juni 2015 kunt u terecht in: 

Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 

Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk

Openingstijden:

Dinsdagochtend  9.00 - 11.00 uur

Donderdagmiddag 15.00 - 17.00 uur

Wilt u een afspraak op een ander tijdstip, op een andere locatie

of bij u thuis? Dit kan. Bel ons dan op 0493 49 76 66. 

Postbus 36, 5710 AA Someren  •  Tel. 0493 49 76 66  •  info@wocom.nl  •  www.wocom.nl
Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Giant TCR Advanced 1 van € 2849,- voor € 1999,-

Shimano spd schoenen 
+ pedalen van 

139.90 voor 99,95 

Bobike mini classic 
kinderstoel voor met 

windscherm van 
€ 89,90 voor € 59,95

Gratis binnenband bij aan-
koop van een Continental 

buitenband

Openingstijden:
maandag           13.00 - 20.00
dinsdag     8.30 - 20.00
woensdag     8.30 - 20.00
donderdag     8.30 - 20.00
vrijdag     8.30 - 20.00
zaterdag     8.30 -  17.00

Duchenne heroes 
Laarbeek, 19 juni 

sponsordiner. 
Meld je nu aan!

perfect voor spinning, 

dames en heren (op=op)

Roefeldag in Laarbeek

Laarbeek – Het is zover, zaterdag 
13 juni gaan de kinderen weer roe-
felen in Laarbeek. Voor de 19e keer 
wordt dit prachtige evenement ge-
houden voor de Laarbeekse basis-
schooljeugd. Kinderen van groep 3 tot 
en met 8 gaan kijken bij bedrijven en 

verenigingen in Laarbeek om te zien 
waar zij zich zoal mee bezighouden. 

Een prachtige gelegenheid voor een 
kijkje achter de schermen. Veel bedrij-
ven en verenigingen stellen ieder jaar 
weer belangeloos hun deuren open en 

de roefledagorganisatie is dan ook heel 
blij met hen. Zonder deze roefelplaat-
sen kan het evenement niet plaats-
vinden. Daarom is het voor de bege-
leiders en de kinderen belangrijk om 
te bedenken dat ze gasten zijn en zich 
netjes gedragen op de roefelplaatsen. 

Verder hebben ze dit jaar een heel bij-
zondere roefelplaats in Mariahout. Voor 
het eerst sinds het roefelen in Laarbeek 
stelt het MOB complex van defensie 
haar poorten open. Er zijn een aantal 
militairen die een rondleiding verzorgen, 
er zijn tanks en wie weet wat nog meer. 

Het belooft erg leuk te worden. Zo zijn 
er nog veel meer bijzondere plekken 
waar deelnemers een kijkje gaan ne-
men. Ze hopen op goed weer, dan kan 
iedereen op de fiets op ontdekkings-
tocht door Laarbeek. Veel plezier voor 
iedereen die mee doet.

Foto van de Roefeldag uit 2013
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Een geslaagde automeeting in Laarbeek

LUNCH,
BORRELEN &
BROODTAPAS

NU OOK OP
ZATERDAG!

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Johan Maas
    Joost Duppen

Beek en Donk- Een tweetal jonge 
Laarbekenaren organiseert voor het 
eerst een show van getunede auto’s. 
Herleeft de automarkt, die vroeger op 
de Donk werd gehouden? De hele dag 
door waren er volop bezoekers, maar 
aantallen zijn niet bekend.

Gezellig
“Om bij een automeeting te komen 
moeten wij minimaal een uur rijden”, 
vertelt Aston Egelmeers. “Daarom 
kregen wij het idee om ze eens hier 
naar toe te laten komen, want op dit 
gebied gebeurt in Beek en Donk niet 
zoveel. Binnen Nederland zijn veel 
vriendengroepen en clubs actief die als 
gezamenlijke drijfveer hebben, dat ze 
de auto op de eerste plaats zetten. De 

een vindt het uiterlijk erg belangrijk, de 
ander kickt meer op prestatie. Dat dan 
een auto (veel) meer brandstof gaat 
gebruiken is geen probleem, maar 
het kan er wel toe leiden dat we goed 
nadenken voordat we meetings in de 
omgeving bezoeken”. Belangstelling 
is er genoeg, ook uit andere landen. 
“Wir finden so einen kleinen Meeting 
sehr gemütlich und Ich bin gern in 
Holland”, vertelt Dennis Wehovski 
uit Duitsland, “bei Uns sieht man nur 
Polizei und hier is alles viel lockerer”. 
Jens van Ballaer komt uit België en ver-
telt ook, dat de kleinere bijeenkomsten 
gezelliger zijn: “Op de grote meetings 
gaat men meer voor de prijzen, en hier 
kunnen we gezellig wat babbelen”.
 
Vleugeldeuren
Aan de ingang prijken de auto’s van de 
organisatoren, naast de Peugeot 206 
van Aston staan er ook de Volkswagen 

Scirocco van Patrick van de Ven met 
de Weber carburateurs en de Nissan 
200SX van Koen Schippers, met elek-
tronisch geregelde koeling. Bijna hon-
derd mensen zijn met hun auto naar 
Beek en Donk gekomen om hun auto 
te laten zien. Veel daarvan hebben 
extra’s als een ongekende geluidsin-
stallatie, die je haren laat wapperen 
als de volumeknop echt open gaat. 
Raymond Kuipers uit Gemert laat het 
via een filmpje zien. Dat dit niet zon-
der gevolgen blijft, is te zien aan zijn 
auto, die hij speciaal voor de geluids-
druk van de installatie moest verste-
vigen! Sommige auto´s zijn uitgerust 
met vleugeldeuren. Volgens Richard 
Tins, eigenaar van een prachtige bor-
deauxrode auto, kan een ombouw-
setje gekocht worden voor elke auto. 
De deuren gaan dan naar boven open, 
zodat het lijkt alsof je een auto hebt 
van een paar ton. 

Kies voor Beek en Donk
Er zijn door de jury bestaande uit 
de organisatoren veel prijzen uitge-
reikt. Eén deelnemer sprong er echt 
uit. Jens Mielke uit Duitsland kwam 
met een oranje (!) BMW, met een 
aanhanger, die ook gemaakt was 
van een BMW, maar dan zonder 
het motorgedeelte. Het is een op-
vallende combinatie, waar erg veel 
tijd en liefde in gaat zitten. Dat het 

niet alle potentiële bezoekers goed 
gaat, vertelt Patrick na afloop: “Een 
liefhebber besloot op het laatste mo-
ment naar een ander evenement in 
Duitsland te gaan, in plaats van naar 
Beek en Donk te reizen. Hij reed zijn 
BMW helemaal in de gort”. Volgend 
jaar is er dus een wijze les te trekken 
uit dit voorval: “Kies voor de auto-
meeting in Beek en Donk”.

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Johan Maas

De eerste prijswinnaar

In de rij voor de automeeting

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  0499 422729
www.carmahuidverzorging.nl

Al 25 jaar 
een vertrouwd adres

Daarom vieren we een 
feestje, samen met onze 

klanten…

Bij uw eerstvolgende bezoek 
aan de salon ontvangt u 
2 kortingsbonnen.

Eén kortingsbon van 25% is 
inzetbaar bij een behandeling 
naar keuze; de andere bon van 
25% korting is inzetbaar bij een 
product naar keuze. U kunt deze 
bonnen nog het hele jaar inzet-
ten bij Carma Huidverzorging.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Wie kent de personen op deze foto?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier vol-
gende week te lezen!

Op de foto van vo-
rige week kwamen di-
verse reacties binnen:

Dit is bij de molen de 
Leest , in de Molen-
straat in Lieshout. Een 
oude foto zeker van 
het jaar 1963 of eer-
der, want de kerktoren 
staat er nog op.

Met vriendelijke groet,
 H. de Groot

Op de foto is de Molenstraat in 
Lieshout te zien. De foto is geno-
men vanaf de dijk boven aan de 
brug ‘Deense Hoek’. Uiterst links 
staat molen De Leest. Het huis 
links op de voorgrond is huidig 
nummer 56. Het huis met franse 
kap is nummer 41 - 43. De foto is 
genomen voor 1967 omdat op de 
achtergrond de stenen toren van 
de voormalige kerk nog te zien is.

Groeten fam. Steegs

De foto van deze rubriek is genomen in de buurt van de brug richting Eindhoven, zo’n 
100mrt ervoor? Kijkend in de richting naar het dorp, boven de huizen rechts zie je nog 
het puntje van de oude kerk, en links zijn 3 nieuwe huizen gebouwd aansluitend aan 
de oude bebouwing in de Molenstraat. Het lijkt mij rond de jaren 1958-1960 te zijn???

Gr Piet van de Kam

De foto van deze week is de Molenstraat in Lieshout in vroegere tijden.
 
Groeten, Hans van Dijk

Historische beelden

Op de foto is de Molenstraat in 
Lieshout te zien. De foto is geno-
men vanaf de dijk boven aan de 
brug ‘Deense Hoek’. Uiterst links 
staat molen De Leest. Het huis 
links op de voorgrond is huidig 
nummer 56. Het huis met franse 

Naam:

Knip onderstaande bon uit en lever deze vóór zaterdag 20 juni 16.00 uur 
in bij één van de deelnemende winkeliers van Beekvlied! Op maandag verzamelen de 
winkeliers alle krantenbonnen en worden er maar liefst 16 winnaars getrokken. Je 
kunt hierbij een waardebon van €25,00 van één van de deelnemende winkels 
winnen. Dinsdag 23 juni vindt om 13.00 uur de uitreiking plaats bij Mandenman Meubelen. 
De winnaars worden telefonisch hierover geïnformeerd.

Uw kwaliteitsbakker

Lieshout          T. 0499-422976

Gildeslager 
Brouwers

WAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWAARDEBONWoonplaats:WAARDEBONWoonplaats:

Telefoon:WAARDEBONTelefoon:

Naam

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres€ 25,-
De
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krant

Drogisterij

Vaderdagloterij

Vaderdagloterij op het Heuvelplein 
Beek en Donk – De leden van 
Winkeliersvereniging Beekvlied hou-
den voor Vaderdag wederom een 
prijzenloterij. Op deze pagina in De 
MooiLaarbeekKrant vind je een bon 
die bij de zestien deelnemende win-
keliers van het Heuvelplein ingeleverd 
kan worden. Elke winkel verloot per 
keer twee waardebonnen ter waarde 
van €25,00. 

Bonnen 
De bon, die deze week in de krant 
staat, kan ingeleverd worden tot en 
met zaterdag 20 juni. Daarna vindt de 
trekking plaats. Secretaris Mieke van 
den Bergh vertelt: “Per keer hebben 
we 32 prijzen. Elke prijs bestaat uit een 

waardebon van €25,00. Het maakt 
niet uit in welke winkel je de kran-
tenbon inlevert. Deze belanden bij de 
trekking op één stapel. De kans is dus 
groot, dat als je een prijs wint, deze 
van een andere winkel is dan waar dat 
jij hem had ingeleverd.”

Uitreiking
De uitreiking vindt plaats op dinsdag 
23 juni om 13.00 uur bij Mandenman 
Meubelen. De winnaars worden hier-
voor door het bestuur van Beekvlied 
gebeld. 

Tweede actie 
Na het succes van de prijzenlote-
rij met Sinterklaas en Kerst heeft 

Winkeliersvereniging Beekvlied be-
sloten om deze actie te herhalen. 
“Met Moederdag hebben we dit on-
langs ook gedaan. Ook dat was weer 
een succes. Daarom vindt dit nu met 
Vaderdag weer plaats”, vertelt Mieke. 

Deelnemende winkeliers:
Annet Mode, Bakkerij Vogels, 
Kapsalon Goya, Drogist/Parfumerie 
Jo Ceelen, Emté Supermarkten, Ingrid 
Lingerie-Beenmode, Supermarkt Jan 
Linders, Lederwaren/ruitersport Annie 
van Lankveld, Mandenman meube-
len, Optiek Schippers, Rijwielhandel 
v.d. Berg, Shoes4You, Sportshop 
Laarbeek, Superslagerij Brouwers, De 
MooiLaarbeekKrant en de Rabobank.

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

 De goedkoopste is gratis               Geldig tot en met 28 juni 2015
    zolang de voorraad strekt

Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Massagesalon
Carry

gediplomeerd
ontspanningsmasseuse

goed voor lichaam en geest!

06-23358815   Beek en Donk
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Nicole, van harte gefeliciteerd 
met je 18e verjaardag!

ria Ziet Sarah! 
ProfiCiat!

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Wiljan Merks BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kun-
nen al uw overtollige spullen naar de 
milieustraat brengen, groot of klein. 
Voor meer info: V+V Handelsonderne-
ming. Tel. 0492-464791 of 06-30615708

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, bad-
kamer, toilet en dakgoten. Vervangen oude 
riolering, reinigen dakgoten. RISERO Riool-
service. Willy van der Rijt. Tel. 0413-206181 
Mob. 06-10025295 www.risero.nl

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Ik heb nog enkele uurtjes over op vrijdag-
middag om te helpen in het huishouden. 
Ruim 18 jaar ervaring. Zoekt u nog hulp? 
Tel. 06-28658260

Zes gebruikte ijzeren badkuipen, eventueel te 
gebruiken als voerbak voor vee. Meer info, 
tel. 0492-461617

Gratis af te halen; Complete Super 8 fi lm-
set; 2 camera’s, 2 microfoons, 2 lam-
pen, projector en viewer. Bandrecorder 
Aristona met enkele banden, werkend. 
Bellen tot 21.00 uur: 06-21603959

GEVONDEN
Gevonden op straat in Mariahout; kinder-
sportbroek van PSV en 2 sokken. Ben je deze 
verloren? Tel. 0499-422514

Zondag 7 juni is op het zandpad voorbij de 
Laarbrug in Aarle-Rixtel een herenhorloge 
gevonden. Voor info bel 06-83970162

Zwarte Samsung telefoon gevonden op het 
Heuvelplein te Beek en Donk. Af te halen bij 
het kantoor van De MooiLaarbeekKrant.

In de Phaffstraat in Aarle-Rixtel is een Ray-
Ban zonnebril gevonden. Meer informatie, 
tel. 0492-382359

Sleutelbos met twee sleutels en een blauw 
met witte button. Verloren op zondag 7 juni 
in de middag, waarschijnlijk op het Hugo 
Thijsenplein. Tel: 0492-462773

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boede-
lontruiming, oud ijzer en metalen, defecte 
elektro en ook inkoop spullen + partijen 
ijzer. De Esdoorn 4. Tel. 0492-464791 of 
Mob. 06-30615708

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed, zolderopruimin-
gen, etc. Tel. 06-13208306

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, 
kabels, computers, zonnebanken, elektro-
nica, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood 
etc. OHD Tel. 06-11070700

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijn-
seels) haalt nog altijd zoals vanouds uw ge-
bruikte goederen op. Bellen naar 
0492-368747. Winkel open van ma. t/m za. 
9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Te huur gevr: garagebox voor het stallen van 
een Oldtimer. Tel. 06-12770186

OVERIG

Buiten vlooienmarkt zondag 14 juni van 10-
16u achterterrein de dommel Bennekelstraat 
131 Eindhoven. Er zijn nog enkele kramen 
te huur, kraam huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteeneve-nementen.nl
Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, € 4,- p.p. 
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekken-
donken Liempde 0411-631474

Garageverkoop op zondag 28 juni van 10.00 
tot 15.00 uur bij diverse woningen in de 
Nieuwstraat in Lieshout.

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere derde zaterdag 
van de maand. 20 juni / juli NIET / 15 aug.  
van  10.30 tot 11.30 uur. 

TE HUUR  
Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie dj.imm@live.nl/ 06-41538601

KAPTEIJNS PARTYVERHUUR voor al uw 
feesten & evenementen. Zie onze web-
site www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 
0413-764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP  
Voor een nieuwe of gebruikte: scootmobiel 
-rolstoel of rollator tegen de laagste prijs. 
Scootmobieladvies - MELL  in Helmond. 
www.scootmobieladvies.gratis, 0492-
599930 of mob. 0613188117

Nieuwe Desso-tapijttegels, aller-
lei kleuren/soorten. Grote voor-
raad, scherpe mee-neemprijs. Vanaf € 
0,25 p.tegel. Duinweg 17, Schijndel. 
06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. Alle 
soorten zomerbloeiers, kuip en perkplan-ten, 
stam en struikrozen. Vaste planten, coniferen 
heesters, fruit-laan en parkbomen, haagbeu-
ken, ligusters, laurier. Buxus en taxus in alle 
maten. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Zware bankschroef op stabiel onderstel. Prijs 
€35,00. Tel. 0499-422121

Houten tuinhuis. L 335cm B 245cm H Nok 
250cm, zijkanten 210cm. Met 2 ramen en 
een deur. €500,- Tel. 06-24312105 email 
bvanvenrooij@outlook.com

Tandemaanhanger te koop. Lengte: 2,50m. 
Breedte: 1,30m. Tel. 0492-464822 na 19.00 uur.

Let op: diverse aanbiedingen, Bloeiende lav-
endel  13cm pot € 1,49, Stam fuchsia’s en Ole-
anders, Engelse geurende stamrozen € 19,95 
A-kwaliteit. Ook alle soorten groente/ krui-
denplanten en zomerbloeiers. Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Diepvrieskist te koop, merk ‘Liebher’. Inhoud 
272 liter. Prijs: €25,00. Tel. 0492-463012 / 
06-16084982

Waterornament, bestaande uit drie verschil-
lende maten ballen (25, 35 en 45 cm). Inclu-
sief: steentjes, rooster, kuip en pomp. Zelf op 
komen halen. €100,00. Tel. 06-53438760

Te koop junior autostoel Römer VIP 15-36 
kg. Kleur antraciet/grijs. Prijs: €17,50. Tel. 
0492-465742

Te koop: Brabantia droogmolen met hoes 
€25,00. Eiken eethoek, stoelen bekleed met 
gobelin. Tel. 06-36507901

Te koop: Stofzuiger, €10,00. Keukenhulp 
(mixer, etc.) €15,00. Staanlamp (niet gebrui-
kt) €15,00. Tel. 06-36507901

Caravan 3 tot 4 personen. Merk: Home-Car. 
Type: Rally 422 t. Datum: 6 juli 1984
t.e.a.b. Inlichtingen: 0499473053 

VACATURES  
Missieklooster Heilig Bloed zoekt een 
medewerkster voor wisselende diensten in 
de gastenafdeling en in huis voor 18 uur per 
week. Graag enige kennis van de Duitse en 
Engelse taal. Solliciteren kan t/m 19 juni. 
Contact:  Zr. Sarto, mailadres: 
zrsartostuermer@yahoo.com  

Gezocht: Weekend-/vakantiekracht, vanaf 
16 jaar, zelfstandig kunnen werken, houdt 
van aanpakken. Werkzaamheden: opruimen 
/ poetsen / vegen buitenterrein en/of be-
drijfsvloer, auto’s wassen, magazijnwerk en 
ondersteunende activiteiten. Graag je sollici-
tatie, voorzien van cv of andere info, sturen 
naar offi ce@ascom-polyester.nl  

VERLOREN  
Verloren in Aarle-Rixtel op 4 juni. Roze hon-
denriem met kokertje voor poepzakjes. Graag 
telefoontje op 06-23338723

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Zoekertje? Mail naar info@mooilaarbeek.nl

De Policia-Local van het nabijgelegen 
valleidorpje Jalón/Xaló stuurde een 
Amber-alert naar alle inwoners van de 
Jalónvallei waarin ik woon. Ik ontving 
het in de vroege ochtend door mid-
del van een facebookbericht. Dat er 
iets aan de hand was had ik al in de 
gaten, want in de vroege dageraad 
waren diverse helikopters laag over 
de wijngaarden aan het vliegen. In 
de dertien jaar dat ik hier woon had 
ik zoiets nooit eerder meegemaakt. 
In het Amber-alert werd vermeld dat 
een negentigjarige valleibewoner de 
avond daarvoor in verwarde toestand 
zijn woonhuis had verlaten, hoogst-
waarschijnlijk op pantoffels en die 
nacht niet was thuisgekomen. Men 
vreesde voor het ergste. De oproep 
was zodanig opgesteld dat de politie 
iedereen opriep om te helpen zoeken. 
Er zou om 09.00 uur verzameld wor-
den bij het plaatselijke tankstation en 
honden waren daarbij zéér welkom. 
Een grote hoeveelheid honden ston-
den kwispelend klaar om de oude 
man te zoeken. Ze werden als speur-
honden ingezet, al dachten zij dat het 
een spelletje was. Ze blaften van op-
winding en plezier!
De zoekmenigte zou worden ver-
deeld in diverse groepen onder lei-
ding van een politieman. Vervolgens 
werden de groepen in no-time  ver-
spreid over de wijnvelden, achterlig-
gende bergpaadjes, klimwand Peña-

Roja waaraan ik woon en in de droge 
Jalónrivier. De groepen waren onge-
veer vijftien personen groot en had-
den een of meerdere honden bij zich.
Het was ongelooflijk hoeveel vallei-
bewoners, ambulancepersoneel en 
mensen van het Rode-Kruis zich ver-
zameld hadden. Mensen schreeuw-
den naar elkaar om elkaar te informe-
ren, er werd getoeterd en helikopters 
vlogen af-en-aan. Twee-aan-twee 
liep men gebroederlijk door iedere rij 
van de wijngaarden, die zorgvuldig 
werden uitgekamd. De bergpolitie 
liep rondom de klimwand. Helikop-
terpiloten kregen aanwijzingen van 
het grondpersoneel en andersom.
Ik denk dat de zoekactie zo´n twee 
uur heeft geduurd, toen de oude man 
werd gevonden in de wijnvelden, niet 
eens zo ver van zijn woonhuis. Zwaar 
onderkoeld, want hij had de hele 
afkoelende nacht in een dun nacht-
hemd (en inderdáád pantoffels) door-
gebracht. Ohhh… ik vond het zo´n 
ontzettend zielig verhaal, maar geluk-
kig… hij leefde tenminste nog. Toen 
de oude man in de ambulance met si-
rene de vallei uitreed stonden diverse 
mensen te juichen en te huilen. Hij 
kreeg een staande ovatie. Iedereen 
was blij met de goede afloop…
Ik schrijf over deze valleibewoner, 
maar eigenlijk is dit verhaal bedoeld 
om duidelijk te maken hoe geweldig 
deze zoekactie was georganiseerd. Ik 

werd er gewoon stil van. Alle vallei-
bewoners waren één met elkaar met 
maar één doel; de oude man vinden. 
De ontlading, de blijheid toen hij werd 
gevonden. Enorme waardering voor 
deze aanpak, groot compliment voor 
de Policia-Local.

Adios!   Ik groet Laarbeek met Spaan-
se zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Amber-alert

spanje

Van  harte  gefeliciteerd

ANS!
Juf Vreni,

Hartelijk gefe-
liciteerd met het 

behalen van je 
PABO diploma!

Op naar een 
mooie carrière 

als juffrouw.
Frans en Lea



Donderdag 11 juni 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging
Lieshout - Vrouwenvereniging KVL houdt op 
vrijdag 12 juni een kienavond in het Dorpshuis 
van Lieshout.

Er zijn mooie prijzen en een jackpot aanwezig. 
Iedereen is welkom om mee te spelen. Het kie-
nen begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 
19.00 uur geopend.

Mariahout - John en Angelique Heesakkers 
van biologisch melkveebedrijf de 
Janmiekeshoeve houden samen met Sietske 
Klooster van ontwerpproject De MelkSalon, 
een ‘MelkSalonreis  door de landschapska-
mers van de Janmiekeshoeve’ op zondag 28 
juni. Hierbij kan iedereen die nieuwsgierig 
is, de landschapselementen rond de boerderij 
komen bezoeken en op een speciale manier 
beleven.

De afgelopen jaren hebben John en Angelique 
gebouwd aan de landschappelijke waarden 
van hun boerderij. Daarin hebben John en 
Angelique  elkaars visies op natuurlijke waar-
den en maatschappelijke wensen samenge-
bracht. Oude landschapselementen zijn terug-
gebracht in het cultuurlandschap. Hierdoor 
wordt de biodiversiteit optimaal de ruimte 
gegeven. Deze natuurlijke omgeving is vrij 
toegankelijk voor wandelaars, om zo ruimte 
te geven voor ontmoetingen tussen mens en 
natuur en mensen onderling. Hiermee willen 
John en Angelique duurzaamheid vanuit ver-
binding bevorderen. Op het bedrijf kunnen, in 
overleg, ook voor alle leeftijden wandelingen, 

picknicks, leeractiviteiten, ceremonies, heida-
gen, enz. plaats vinden.

Samen met ontwerper Sietske Klooster is er op 
de Janmiekeshoeve een open dag samenge-
steld, om u op een belevende manier kennis 
te laten maken met de Janmiekeshoeve en de 
ruimte die daar graag letterlijk en figuurlijk ge-
boden wordt. U bent hiervoor uitgenodigd op 
zondag 28 juni van 11.00 tot 16.00 uur.

U kunt wandelen langs de verschillende 
landschapselementen, waar door Sietske tij-
delijke ontmoetingsplekken zijn ingericht: 
Landschapskamers waar u even lekker in kunt 
vertoeven, voor u verder wandelt. Omdat de 
basis van het bedrijf en haar landschap de 
biologische melkveehouderij is, ontbreekt het 
nuttigen van pure zuivelproducten niet. In en-
kele kamers wordt u een verassende ‘zuivel-
consumptievorm’ aangeboden, om het land-
schap van de Janmiekeshoeve niet alleen te 
zien, ruiken, voelen en beluisteren, maar ook 
te proeven.  John, Angelique en Sietske hopen 
van harte u te mogen ontmoeten.

Een MelkSalonreis langs ‘De 
Landschapskamers’ van de Janmiekeshoeve

Ben jij ook zo blij met je burn-out?
Zelfregiecoach, ervaringswerker en bestuurs-
lid van Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland, 
Ben Rooijakkers, houdt op dinsdag 16 juni de 
maandelijkse bijeenkomst voor mensen met 
stress, overspannenheid, burn-out of andere 
spanningsgerelateerde ongemakken. De bij-
eenkomst is in het Fransiscushof, op het adres 
Fransiscushof 17, te Lieshout en duurt van 
20.00 tot 22.00 uur. Deelname is vrij en gratis.

Gelezen van een vrouwelijke ervaringsgenoot: 
“Het klinkt misschien gek om te zeggen dat 
ik blij ben dat ik, nu bijna twee jaar geleden, 
een burn-out kreeg, maar zo zie ik het wel. 
Soms moet je eerst heel diep gaan en de bo-
dem raken, om weer te beseffen waar het echt 
om gaat in het leven. Die burn-out was er niet 
van de een op de andere dag; die zat er al een 
tijd aan te komen. Ik had een drukke baan bij 
een startende, snelgroeiende onderneming en 
nam, door mijn loyaliteit en verantwoordelijk-
heidsgevoel, heel veel taken op me. De lat had 
ik veel te hoog gelegd en ik gaf geen enkele 
grens aan. Het ging  pas echt fout toen er iets 
misging met een werkproject. Ik hoorde het ‘s 
avonds laat en ineens was alles me te veel. Ik 
stortte letterlijk in op de badkamervloer. Dagen 
erna bleef ik huilen en hyperventileren. Ik heb 
me ziek gemeld op mijn werk en direct hulp 
gezocht bij een psycholoog. Ik leef nu een 
heel ander leven dan voordat ik overspannen 
raakte. Ben rustiger en minder gericht op de 
buitenwereld. Ik heb geleerd wat mij energie 
geeft in het leven en wat juist energie vraagt. 
Daar speel ik elke dag op in en daarom ben ik 
veel meer in balans Door mijn burn-out ben ik 
zo veel dichter bij mezelf gekomen. In plaats 
van altijd naar een doel te streven en door te 
jakkeren zonder bij mezelf stil te staan, gun ik 

mezelf nu tijd om te ontdekken, te ervaren, te 
leven. Eindelijk ben ik loyaal aan mij. En dat is 
een onbetaalbaar cadeau.”

Ondanks dat iedereen een burn-out anders er-
vaart, lijkt er toch een behoorlijk herkenbare 
lijn in te zitten waarin iedereen zich kan vinden. 
Dit blijkt uit alle ervaringsverhalen en zelfhulp-
contacten zoals boven beschreven. Als je er 
zelf iets aan wilt veranderen ga dan eens pra-
ten met, of vrijblijvend luisteren naar iemand 
die hetzelfde heeft meegemaakt als jij of dat 
nog meemaakt. Deze mensen ontmoet je in 
de bijeenkomsten van Contactgroep Laarbeek, 
waar je anoniem en zonder oordeel van ande-
ren (h)erkenning en een luisterend oor vindt. 
Waar je, alleen als jij dat zelf wilt, ervaringen 
kunt delen en waardevolle tips meekrijgt om 
weer grip te krijgen op je eigen leven zoals 
jij dat graag wilt leven. Misschien ben jij over 
enige tijd wel de persoon waarvan het erva-
ringsverhaal als voorbeeld gebruikt wordt voor 
anderen die nog niet zover zijn in hun herstel-
proces. Het proces van burn-out naar herstel 
met heel veel impact en als je van ervarings-
genoten hoort dat bepaalde zaken ‘normaal’ 
zijn en dat zij erbij horen verlicht dit misschien 
de mentale stress die een burn-out geeft. Ook 
voor jou!

Praten met iemand die hetzelfde heeft mee-
gemaakt als jij, helpt je ook echt te herstellen; 
makkelijker om te gaan met de situatie waarin 
je leeft; en het zonder schaamte weer genieten 
van het leven. Wil je meer informatie of vooraf 
contact dan kan dat via: Ben Rooijakkers op 
telefoonnummer 06- 51915657 of mail ben@
zelfhulpverbindt.nl.
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Voordelige bloemen

PrijsverlagingenPrijsverlagingen
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

12 T/M 14 JUNI12 T/M 14 JUNI12 T/M 14 JUNI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

2.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Geldig t/m 14 juni

Lengte 50 cm, 
max. 17 stelen.

Pioenenboeket**

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen, 
of lengte 50 cm, 
max. 15 stelen.

Rozen**

Aardbeien*Trio sla

Haver of spelt. Even in de oven voor een 
lekker krokant korstje!

Ambachtelijk vloerbrood

Met losse stokjes.

Varkenssaté*

Gorgonzola*

Berliner of 
gebraden gehakt*

Gerookte 
forelfi lets*

420 g

Gemarineerde grillfakkels*

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL

Plan voor boek met Laarbeekse 
verhalen én plekken

Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Het plezier in schrijven en fotogra-
feren is alleen maar gegroeid sinds Dieuwke 
Kommerij en Marcel van de Kerkhof voor De 
MooiLaarbeekKrant werken. Nu hebben de 
twee het plan opgevat om zelf(s) een boek te 
maken. De zoektocht naar mooie, bijzondere 
verhalen in Laarbeek is begonnen. Kent u er één? 

“Het idee is ontstaan toen wij samen op pad 
gingen voor de kerstkrant”, vertelt Dieuwke. 
“We hoorden mooie en bijzondere verhalen 
en bedachten dat dit soort verhalen eigenlijk 
vastgelegd moet worden. Mensen beseffen 
soms niet eens hoe interessant het ook voor 
een ander kan zijn om hun verhaal te ken-
nen. We kwamen op het idee om iets tastbaars 
te maken: een boek. Een boek door én voor 
Laarbekenaren en ieder ander die het lezen en 
bekijken wil.”

‘Plaatje en praatje’
“Het idee is om die plek in Laarbeek, die waardevol 
of bijzonder is voor de verteller, samen te bezoeken, 
te fotograferen en het bijbehorende verhaal erbij te 
schrijven. Het kan gaan om plekken in de natuur, 
plaatsen waar speciale ontmoetingen plaatsvon-
den, misschien zelfs om gebouwen waar een herin-
nering aan kleeft.  Eigenlijk is alles mogelijk als het 
zich maar in Laarbeek afspeelt. Je kunt je fantasie 
de vrije loop laten, lacht Marcel, maar we zoeken 
echt serieuze verhalen. Als we er voldoende heb-
ben, is een boek in zicht en gaan we het uitgeven.”

Oproep 
Heeft u zelf een bijzonder verhaal en wilt u 
dat dit bewaard blijft? Of kent u iemand met 
een opmerkelijk verhaal dat zich afspeelt in 
Laarbeek? Laat het ons weten. Wij gaan er zorg-
vuldig mee om en bekijken met u of het ge-
schikt is voor het boek. U kunt mailen naar:  
dieuwkekommerij@hetnet.nl of bellen naar:  
0499 -323 191. 

Verkeersactiegroep 
steekt de handen uit de mouwen!
Bijna iedereen in Aarle-Rixtel heeft wel 
een mening over de verkeersstroom door 
ons dorp. Teveel auto’s zouden te hard 
rijden, er rijdt teveel zwaar verkeer door 
het dorp en er wordt maar lukraak gepar-
keerd. Dit is een greep uit wat er gezegd 
wordt. Maar deze punten hebben één 
ding gemeen: ze zijn vaak van algemene 
aard en zijn niet altijd duidelijk te definië-
ren wat betreft locatie en gedrag. 

De afgelopen jaren is de werkgroep 
Verkeer, onder leiding van Vierbinden en 
later het Dorpsplatform, bezig om Aarle-
Rixtel veiliger te maken voor zowel de 
voetganger, de fietser en het gemotori-
seerd verkeer. In samenwerking met de 
gemeente en Politie zijn heel wat punten 
veiliger te maken. Maar het  gaat dan juist 
om specifieke knelpunten die wel duidelijk 
te definiëren zijn, zoals bijvoorbeeld een 
onveilig fietspad door boomwortels die 
omhoog groeien.

De algemene punten, zoals onder andere 
snelheid, parkeeroverlast en doorgaand 
zwaar verkeer zijn door een aantal men-
sen binnen de werkgroep Verkeer ver-
der uitgezocht. Deze knelpunten hebben 
een andere aanpak nodig en zijn niet zo 
makkelijk op te lossen. We willen na-
melijk vaak zo dicht mogelijk bij de bak-
ker parkeren (het liefst nog ín de winkel) 
en dat de auto daardoor half op de weg 
staat, nemen we voor lief. ‘Het duurt toch 

maar even’, is de reden die vaak gegeven 
wordt. Helaas is het verkeerd parkeren 
een vanzelfsprekendheid geworden voor 
veel mensen. De Verkeersactiegroep gaat 
dus ook een beroep doen op de mentali-
teit van de mensen. Het is niet zo dat de 
groep op de barricaden gaat staan en de 
strijd wil aangaan met de overtreders. De 
groep kiest ervoor om mensen bewust te 
maken van gedrag dat vanzelfsprekend is 
geworden, maar ons juist ook tot overlast 
is. Bewustwording en zichtbaarheid is de 
eerste stap. 

Het eerste punt dat door de 
Verkeersactiegroep aangepakt wordt, om-
dat het een veel besproken onderwerp is, 
is het ‘doorgaand zwaar verkeer’. Na de 
zomer zullen op verschillende dagen en 
tijdstippen vrijwilligers exact bij gaan hou-
den welk zwaar verkeer, dat geen bestem-
mingsverkeer is, door het dorp rijdt. Alleen 
als we dit gemeten hebben, kunnen we in 
samenwerking met de Politie tot verdere 
acties overgaan. Voor deze en andere ac-
ties hebben we extra handen nodig. 

Wie zich geroepen voelt om ons mee te 
helpen, kan contact opnemen met het 
Dorpsplatform via info@dorpsplatform.nl  
of 06 – 54 77 8000. Een veiliger dorp be-
gint bij jezelf!

Dorpsplatform Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM
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www.janlinders.nl
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Acties geldig op vrijdag 12 
en zaterdag 13 juni 2015

Alléén op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni

EXTRAEXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES
Beckers snacks 
grootverpakking
8, 12 of 20 stuks
hamburgers, frikadellen 
of rundvleeskroketten
3.15-3.75

Mona 
gezinspudding 
alle varianten
450 gram
1.35-1.45

1+1
GRATIS

*

1+1
GRATIS

*

OP=OP

OP=OP

DIEP
VRIES



Donderdag 11 juni 2015 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

101010
Niks

In mijn vorige column vroeg ik of u 
eventueel een onderwerp had waar 
u meer over wilde lezen. De titel van 
deze column geeft weer hoeveel reac-
ties er kwamen. Nu weet ik uit reacties 
op vorige columns dat dit stukje van de 
krant wel degelijk gelezen wordt, en ga 
ik er gewoon vanuit dat u vindt dat uw 
taalcolumnist van dienst zelf maar zijn 
onderwerpen moet verzinnen. En gelijk 
hebt u. Deze column gaat dus over 
niks. Maar wat is niks? Ten eerste heb 
je het werkwoord niksen. Je kunt niet 
allesen. Een gangbare Vlaamse uitdruk-
king is: ‘Oh, ‘t is niks.’ als ze willen 
zeggen: ‘Graag gedaan.’ Dus niks is 
van alle markten thuis. Zelfs in het verre 
buitenland.
Daarnaast kun je, als iemand vraagt 
wat je aan het doen bent, gerust 
antwoorden: “Oh, niks.” En dat 
“niks” omvat dan ineens alles wat je 
aan het doen of denken was. Volgens 
de Amerikaanse stand-upcomedian 
Mark Gungor hebben vooral mannen 
een heel groot ‘niks-gedeelte’ in hun 
hersenpan. Mannen kunnen blijkbaar 
vaak niks aan het doen zijn als de 
vrouw vraagt wat ze aan het doen zijn.
Niks, noppes, nada, niente. Ten eerste 
allitereert deze zin mooi. 
Een alliteratie is een zin 
waarvan de woorden 
met dezelfde letter 
beginnen,

zoals “Liesje leerde Lotje lopen langs de 
lange lindelaan.” Maar verder zegt die 
zin ook veel over het belang dat we aan 
niks hechten. Er bestaan verschillende 
woorden en gradaties om duidelijk te 
maken dat iets niks is. 
De provincie Groningen had een tijd 
lang de slogan “Er gaat niks boven 
Groningen”. Nog afgezien van de 
vele miljoenen liters water en de 
Scandinavische landen die vanuit het 
Zuiden bezien boven Groningen liggen, 
vind ik dat die Groningers eerst maar 
eens een kijkje moeten komen nemen 
in ons mooie Laarbeek voordat ze met 
dergelijke nietszeggende prietpraat 
afkomen. 
Verder bestaat er in de Zuid-Duitse 
mythologie een Nix. Dat is een water-
monster dat over de maagden van de 
streek waakt. Degenen die niet kuis 
zijn geweest, worden mee de diepte 
in gezogen. De kuise Beierse maagden 
hoeven daarentegen niets te vrezen. 
Niet slecht voor een monster dat Nix 
wordt genoemd.
En dit was een column van ruim vier-
honderd woorden over niks. Noem dat 
maar niets. Ik vind het niet slecht voor 
zo’n onbeduidend woordje. En zeg nu 
zelf; een column over niks is in ieder 

geval nog altijd beter dan een 
column van niks.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Vervolg voorpagina

Van WiSH Mexico naar WiSH Beek en Donk 

Gaat het er veel anders aan toe als bij 
een Nederlands festival?
“Ja, in Mexico kennen ze dit nog niet. De 
mensen daar leven al maanden hier naar-
toe. We hebben 25.000 mensen mogen 
ontvangen. Heel veel daarvan kwamen 
in WiSH-merchandise naar het festival 
toe. Ze hadden dan zelf bijvoorbeeld iets 
laten drukken met ons logo erop. Dat 
was fantastisch om te zien. Ook zijn de 
mensen daar meteen in de stemming. 
We waren nog maar een kwartier open 
toen iedereen al vooraan bij het podium 
stond en uit zijn dak ging. Er wordt ook 
veel minder alcohol genuttigd dan dat 
wij hier in Nederland doen.”

“De sfeer daar is meteen 
ongelofelijk goed. 

Mensen gaan 
compleet uit hun dak”  ..

En qua organisatie, hoe 
steekt dat in elkaar?
“Mañana, mañana, maña-
na, is wat we steeds te ho-
ren kregen. Ofwel: rustig aan 
vriend, dat komt morgen wel. 
Mensen kennen daar geen stress. 
Uiteindelijk is wel alles goed geko-
men, maar we hebben er wel flink aan 
moeten trekken. Het is toch heel anders 
als hier in Nederland. In de aanloop rich-
ting het festival kwamen we in contact 
met René Spaan. Hij komt uit Helmond, 
is woonachting in Monterrey en had 
toevallig ook nog eens ‘vrijetijdsmanage-
ment’ gestudeerd. René is voor ons gaan 
werken, omdat hij weet hoe het daar al-
lemaal werkt. Dat zorgde wel voor iets 
meer rust.”

Hoe ging het bouwen van het festival?
“Ook anders als hier. Daarom zijn er ook 
vier mensen van ons al een paar weken 
eerder heengegaan, zodat zij mee kon-
den helpen. Heel veel zaken die voor ons 
vanzelfsprekend zijn -  bijvoorbeeld het 
bevestigingen van lichten in decoratie – 
is voor de Mexicanen helemaal niet van-
zelfsprekend. Ons team heeft veel uit-
leg gegeven van hoe zij dingen moeten 
doen. Daarnaast zitten de kosten daar 
heel anders in elkaar. Mensen inhuren 
kost daar veel minder geld dan hier, het 
minimumloon ligt op 2 (!) dollar per dag. 
Daarentegen kost een hoogwerker daar 
weer veel meer geld dan hier. Zo werd 
daar dus maar met 1 hoogwerker ge-
werkt en veel meer bouwers. Dat is hier 
precies andersom.” 

Kort samengevat: jullie hebben onwijs 
veel ervaring opgedaan en een heel 
gave tijd daar beleefd?
“Dat kun je wel zeggen ja! De line-up 
bestond uit een mix van Mexicaanse en 
Nederlandse artiesten. Daar hebben we 
een heel goede band mee opgebouwd. 
Zij hebben het ook ontzettend naar hun 
zin gehad. Vanuit Nederland hadden we 
ook ‘La Fuente’ geregeld uit Nuenen. 
Job – zoals hij echt heet – vinden wij 
een heel aardige kerel en we gunden het 
hem om in Mexico te mogen draaien. Hij 
heeft het fantastisch gehad. Ook mooi 
om te benoemen is de grote tegenslag 

die we kregen. ‘Nervo’ was onze slo-
tact. Deze twee vrouwelijke dj’s stonden 
op het allerlaatste moment vast op het 
vliegveld in Houston en konden niet op 
tijd bij het festival zijn. Dit zorgde voor 
veel paniek. Het was echt crisismanage-
ment. Uiteindelijk zaten we toen met een 
aantal grote dj’s bij elkaar (onder andere 
Sander van Doorn, Don Diablo, D-Block 
& S-te-fan en Firebeatz) die het erg leuk 
hadden samen. Zij besloten spontaan om 
de slotact op zich te nemen. Het publiek 
ging helemaal los. Dat was geweldig.”

“Spontaan hielpen 
vijf grote dj’s ons uit 
de crisis om samen al 

improviserend de slotact 
te verzorgen”

En dan sta je na zo’n geweldige week 
met een jetlag weer op Nederlandse 
grond en begint de opbouw van WiSH 
Outdoor Nederland vrijwel meteen.
“Klopt. Daar focussen we ons nu vol-
ledig op. Dat is en blijft ons kindje. 

Vandaag – donderdag – wordt het kan-
toor in orde gemaakt. Het terrein is 
deze week al uitgezet en morgen ko-
men alle vrijwilligers al voor de opbouw 
van het festival. De komende weken 
gaan we volop knallen, zodat we onze 
bezoekers weer een geweldig feest 
kunnen bezorgen.” 

Is er veel veranderd dit jaar?
“We hebben heel kritisch naar vorig 
jaar gekeken. Een aantal basiszaken 
waren toen niet goed geregeld, waar-
onder de toiletten en de muntverkoop. 
We hebben er hard aan gewerkt, zo-
dat dat dit jaar perfect op orde is. Ook 
wordt het terrein iets sfeervoller. Echt 
een soort marktachtig-idee, met al-

lemaal kraampjes in het midden. 
Bij de Devoted stage komt een 

groot reuzenrad te staan. Ook is 
er dit jaar veel meer voor kin-
deren geregeld dan voorheen.

Kun je daar wat meer over ver-
tellen?
“We hebben een speciale kin-
derarea gemaakt. Voor het eerst 
betalen kinderen op zondag nu 

entree (vijf euro). De kaartver-
koop hiervan loopt verrassend 

goed. Zo goed zelfs, dat we het kin-
dergedeelte nu uit aan het breiden zijn. 
Dit wordt echt een heel leuke area!”

Dus de kaartverkoop gaat niet alleen 
voor de volwassenen goed, maar ook 
voor de kinderen?
“Ja, het loopt echt storm. De zaterdag 
is zeker binnen twee weken uitver-
kocht, en misschien zelfs wel binnen 
een week. Wie dus kaartjes wil hebben, 
moet er snel bij zijn! Kijk op www.wis-
houtdoor.com voor tickets.” 

Last but not least … Volgend jaar 
WiSH Nederland, WiSH Mexico en 
misschien nog wel iets meer? 
“Haha, ja, WiSH Nederland sowieso. 
De intentie voor een tweede editie 
WiSH Mexico is er ook zeker. En of er 
nog een derde festival bij komt? Geen 
idee!” 
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Info-Avond 
Dorpshuis Lieshout 

op woensdag 17 juni 
vanaf  20.00 uur

Kom bij ons werken!
Informeer naar 

de mogelijkheden

OPEN HUIS zaterdag 20 juni 10.00 - 16.00!

• nieuwste (dak) innovaties te zien
• Nathan Show Truck (www.nathan.nl)
• Marktplaats zonnepanelen, boilers en 

warmtepompen
• Elk heel uur verloting gratis omvormer 

voor zonne-installatie
• Drankje & Hapje aanwezig

www.eigenenergie.net

de nieuwste
zonnepanelen

Spaarpot 20
5667 KX GELDROP
T: 040 – 8432067
E: info@eigenenergie.net

Afscheid leden praktijkcommissie 
EHBO
Beek en Donk - Tijdens de jaarverga-
dering van de EHBO vereniging Beek 
en Donk hebben Piet van Oosterwijk 
en Jolanda Martens afscheid geno-
men als lid van de praktijkcommissie. 
De praktijkcommissie zorgt ervoor 
dat het programma voor de maande-
lijkse oefenavonden samen met het 
kader gemaakt wordt. Daarnaast zor-
gen zij ervoor dat alle benodigde ma-
terialen op de avonden aanwezig zijn.

Een belangrijk onderdeel van de 
praktijkcommissie is het eens in 

de drie jaar organiseren van de 
Laarbeekoefening voor de drie 
Laarbeekse EHBO verenigingen. 
Tijdens deze oefeningen wordt veel-
vuldig gebruik gemaakt van Lotus 
slachtoffers om realistische omstan-
digheden na te spelen. Bij sommige 
oefeningen wordt ook gebruik ge-
maakt van de inzet van de brandweer.  
Piet en Jolanda hebben dat altijd met 
veel plezier en inzet geregeld. De ver-
eniging heeft hen bedankt met een 
presentje overhandigd door de voor-
zitter.

Open dagen zonne-energie bij 
EigenEnergie.net in Geldrop
EigenEnergie.net in Geldrop is ge-
specialiseerd in zonne-energie en 
dan met name de nieuwe zonnepa-
nelen met CIGS dunne film techno-
logie. Deze technologie geeft een 
hoger rendement tegen dezelfde 
kosten als de traditionele kristallijn 
zonnepanelen en zien er ook nog 
eens fantastisch mooi uit. Verder 
geeft deze technologie de moge-
lijkheid om zonne-energie fraai te 
integreren in het dak, de gevels en 
zelfs glas. Al deze toepassingen wil 
EigenEnergie.net u laten zien op 
haar open dag zaterdag 20 juni a.s. 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Een dag eerder komt een grote 
groep professionals uit de bouw-
wereld (aannemers, vastgoedinves-
teerders, architecten) naar Geldrop 
voor een seminar over bouw geïnte-
greerde zonne-energie. Op deze dag 

zal EigenEnergie.net samen met een 
2-tal partners haar nieuwste product 
introduceren te weten een Prefab 
Energiedak dat isoleert, waterdicht 
is, warmte genereert en stroom op-
wekt. Dit dak zal op zaterdag 20 juni 
zeker nog te bewonderen zijn.

Naast het energiedak kunt u zich 
op de marktplaats laten voorlichten 
over de gebruikte producten voor 
een kwalitatieve zonne-energie in-
stallatie op uw dak. De prachtige 
CIGS dunne film zonnepanelen zul-
len gedemonstreerd worden op een 
pannendak, op platte daken en als 
gevelbekleding. Daarnaast is de 
showtruck van Nathan Group aan-
wezig waarin u allerlei vormen van 
warmte winning zult aantreffen. Elk 
uur wordt er een omvormer verloot 
onder alle aanwezigen en voor een 
drankje & hapje wordt ook gezorgd. 

Genoeg reden om een bezoekje te 
brengen aan EigenEnergie.net in 
Geldrop aan de Spaarpot 20.

EigenEnergie.net is opgericht in 2012 
en maakt in haar nog jonge bestaan 
een grote groei door. Inmiddels zijn 
ruim 1500 particuliere woningen in 
deze regio voorzien van een zonne-
installatie door EigenEnergie.net 
en ook steeds meer bedrijven zoals 
bijvoorbeeld Prorail, Mars, Ahold, 
Lidl en Rabobank. Zonne-energie 
loont niet alleen voor particulieren 
(jaarlijks financieel rendement van 
10%) maar ook voor bedrijven. Er 
zullen in 2015 ook echte zonne-
weides in Nederland verschijnen.  
EigenEnergie.net is bij vele van deze 
initiatieven op dit moment betrok-
ken als engineer, materiaalleveran-
cier en vaak ook installateur.

Advertorial
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Medio juli 2015 is nadat de Woningstichting Laarbeek en woCom 
op 1 januari 2015 juridisch gefuseerd zijn de organisatorische fusie 
een feit. Vanaf het moment dat er door zowel gemeenten, rijk als 
bewonersraden positief geadviseerd was op de voorgenomen fusie 
hebben we gezamenlijk alle beleidszaken welke voor en op huurders 
van toepassing zijn geharmoniseerd waardoor er een eenduidig 
beleid is voor huurders van woCom en voormalig woningstichting 
Laarbeek. Het sluitstuk van deze onderhandelingen waren de in-
voering van Wooniezie en de functie van het kantoor in Lieshout. 
De invoering van Wooniezie zal deze zomer plaatsvinden waarbij 
het uitgangspunt is dat de wachttijden voor woningzoekenden in 
Laarbeek niet langer worden dan huidig gemiddeld 24 maanden. 
Ook voor huurders welke ingeschreven staan als doorstromer 
is een voorziening getro�en zodat afspraken zoals deze met de 
woningstichting Laarbeek gemaakt waren geborgd zijn voor deze 
groep woningzoekenden. Tijdens onze achterbanvergadering welke 
plaatsvond op 26-05-2015 is door woCom toelichting geven op het 
nieuwe woningtoewijzingssysteem. De komende maanden worden 
huurders en woningzoekenden verder geïnformeerd over de uit-
rol van wooniezie. De bewonersraad Laarbeek heeft met woCom 
duidelijke afspraken gemaakt rondom communicatie, invoering en 
ondersteuning na de invoering.

Naast de harmonisatie van beleidszaken hebben we met woCom 
gesproken over de functie van het kantoor in Lieshout, we hadden 
namelijk vastgelegd in de zienswijze over de voorgenomen fusie dat 
een wijziging van de invulling van het kantoor in Lieshout uitslu-
itend en alleen in overleg met de bewonersraad kon plaatsvinden. 
Nu ook de nieuwe organisatie binnen woCom de�nitieve vormen 
begint aan te nemen en alle medewerkers van de woningstichting 
Laarbeek en woCom ingewerkt zijn in hun nieuwe functie waarbij 
de organisatie structuur herkenbaar is van de woningstichting Laar-
beek hebben we in onderling overleg positief geadviseerd over de 
sluiting van het kantoor in Lieshout. Huurders zijn hier afgelopen 
week persoonlijk per brief door woCom over geïnformeerd. Vanaf  
juni  kunnen huurder en woningzoekenden op dinsdagen van 09:00 
– 11:00 uur en donderdagen van 15:00 – 17:00 uur zonder afspraak 

binnen lopen in het ontmoetingscentrum aan de otterweg 27 in 
Beek en Donk. Naast deze inloopspreekuren kan er een afspraak 
gemaakt worden met een van de medewerkers van woCom. Afhan-
kelijk van de aard van het gesprek kan dit plaatsvinden in het ont-
moetingscentrum in Beek en Donk, in het Dorpshuis in Lieshout, in 
Zonnetij Aarle-Rixtel of bij u thuis. In de toekomst zullen ook nieu-
we huurcontracten op locatie worden afgesloten zodat een afspraak 
op het kantoor niet meer noodzakelijk zijn.

Digitaal, wel zo handig maar niet vanzelfsprekend
De nieuwe organisatie gaat steeds meer diensten en services digitaal 
aanbieden, iets wat de huidige maatschappij verlangt. Ook steeds 
meer informatie zal digitaal beschikbaar worden gesteld door wo-
Com. Huurders krijgen een eigen pagina “Mijn woCom” waar dien-

sten en services digitaal geregeld kunnen worden, inschrijving ge-
actualiseerd kan worden en correspondentie wordt bewaard. Voor 
diegene voor wie digitaal en online niet tot de mogelijkheden be-
hoort is er het klant contact centrum welke te bereiken is op 0493-
497666 van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur 
en op  vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. Ook zullen er de komende 
maanden op vraag bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij 
medewerkers van woCom en de bewonersraad toelichting en uitleg 
geven over de digitale mogelijkheden en het gebruik van Wooniezie.

Mocht je na aanleiding van de fusie, huurverhoging, wooniezie of 
andere onderwerpen nog vragen en/of opmerkingen hebben stuur 
deze dan naar info@bewonersraadlaarbeek.nl, wij zullen deze dan 
z.s.m. beantwoorden.

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan Brans

Sabine Smits

Egbert Baks

Verhuurder dichter bij de huurder

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen

Onthulling gedenkplaat ‘eerste steen’ bij Multifunctioneel centrum De Dreef  

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

FiproTec is een effectief middel ter bestrijding van vlooien en teken. 
1 pipet beschermt uw hond tot 5 weken tegen vlooien en tot 4 wek-
en tegen teken. Geschikt voor honden vanaf 12 weken
• Tegen vlooien en teken
• 1 pipet is tot 5 weken werkzaam
• Voordelig & effectief
• Bevat fipronil, het meest verkochte teken- en vlooienmiddel

Fiprotec Spot-On Kat 
Fiprotec Spot-On Hond   
3 pipetten

Nu 25% KORTING OP ALLE Reismand
Nu extra voordelig

€6.95
Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Onder het toeziend 
oog van wethouder Greet Buter 
werd op maandag 8 juni ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan 
van De Dreef de originele gedenk-
plaat voor het leggen van de ‘eer-
ste steen’ teruggeplaatst in het 
gebouw. 

De Dreef 25 jaar geleden
“Aarle-Rixtel kan trots zijn op de 
nieuwe multifunctionele accom-
modatie die gestalte krijgt aan de 
Bosscheweg.” Dit zijn de woor-
den die burgemeester mr. K. Buijs 
in 1989 sprak bij het plaatsen van 
de ‘eerste steen’ door het College 
van burgemeester en wethouders. 

Voor zover het burgemeester Buijs 
destijds bekend was: “waren er 
weinig vergelijkbare of zelfs aan-
zienlijk grotere gemeenten die op 
een soortgelijke voorziening kon-
den bogen. De nieuwe accommo-
datie in Aarle-Rixtel zal een com-
binatie gaan bieden van allerlei 
mogelijkheden: ontmoetingscen-
trum, peuterspeelzaal, algemeen 
maatschappelijk werk, vergader-
ruimtes, toneelzaal, sporthal en 
bar. Bovendien krijgen de brand-
weer en de dienst gemeentewer-
ken er een nieuw onderkomen.” 
(Bron: ED 16-08-89)

Renovatie
In 2012 werd Multifunctioneel 
centrum De Dreef na een gron-
dige renovatie feestelijk heropend. 
Tijdens de renovatie van De Dreef 

werd de gedenkplaat tijdelijk van 
het pand gehaald om deze week, 
25 jaar later, te worden terugge-
plaatst.

Terugplaatsen ‘eerste steen’
Wethouder Buter spreekt de aan-
wezigen toe en richt een speciaal 
woord van dank aan het echtpaar 
Hans en Annie Gerrits omdat zij al 
25 jaar lang de trouwe uitbaters 
zijn van de kantine. Vervolgens 
vindt de terugplaatsing plaats door 
oud-wethouders Hans van den 
Broek en Ton Briels. Beide heren 
waren ook 25 jaar geleden present 
bij het leggen van diezelfde ‘eerste 
steen’. Heel langzaam wordt de 
gedenkplaat onthuld, een kleine 
reis terug in de tijd …

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong

Het leggen van de ‘eerste steen’ 25 jaar geleden

Oud-wethouders Briels en Van den Broek onthullen de gedenkplaat ‘opnieuw’
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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 
producten van burgerzaken en 
voor het omgevingsloket moet 
u een afspraak 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 gemeen-

tewerf zijn, maar op de 
milieustraat.

Milieustraat Laarbeek

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrij-
dag: 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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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 bevat-
ten: 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, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - Het college van B&W heeft een regeling vastgesteld voor de huisvesting van ar-
beidsmigranten. Hiermee wordt de huisvesting van arbeidsmigranten voortaan op een goede 
en legale wijze geregeld. Op woensdag 24 juni om 19.00 uur is er een informatieavond in het 
gemeentehuis in Beek en Donk waar we de nieuwe regeling toelichten en uitleggen wat dit voor 
ondernemers betekent. 

Nieuwe regeling
Er is gekozen voor een regeling op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor), omdat dit voor 
alle betrokken partijen praktisch en werkbaar is. Een belangrijke gevolg van de nieuwe regeling 
is dat arbeidsmigranten langer mogen blijven wonen op het terrein van de ondernemer waar zij 
werken. De gemeente gaat hiervoor tijdelijke omgevingsvergunningen verlenen. 

Informatieavond
De informatieavond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur tot maximaal anderhalf uur 
in beslag nemen. Er zijn verschillende medewerkers van het team omgevingsvergunning aan-
wezig om eventuele vragen te beantwoorden. Wilt u graag aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? 
Dan horen wij dat graag uiterlijk 16 juni. Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Paauw of mevrouw D. Bussers, telefoonnummer: 0492 469 700 of per 
mail: hanneke.paauw@laarbeek.nl / danielle.bussers@laarbeek.nl.

LAARBEEK - De Goorloop is aangewezen als een ecologische verbindingszone. Dit betekent 
dat dieren zich door de beek en/of aanliggende oevers moeten kunnen verplaatsen tussen 
twee natuurgebieden. Op enkele plaatsen functioneert de ecologische verbindingszone 
niet optimaal. Daarom worden er werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft onder andere 
aanpassingen van de waterloop, aanleg van poelen en beplanting en het aanbrengen van 
houtconstructies in de waterloop. De werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte van 
de Goorloop tussen de President Rooseveltlaan in Helmond en het Wilhelminakanaal in 
Aarle-Rixtel. Het werk start in het najaar. 

Inloopavond
Voordat het werk start, willen de gemeenten Helmond en Laarbeek en het waterschap Aa 
en Maas u graag laten zien wat de werkzaamheden precies inhouden. Daarom nodigen zij 
u uit voor een inloopavond op maandag 8 juni van 17.30 tot 19.00 uur in multifunctioneel 
centrum De Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. Tussen de genoemde tijdstippen 
kunt u binnenlopen voor informatie en het stellen van vragen. Koffie en thee staan voor 
u klaar.

Vragen?
Mocht u verhinderd zijn en wilt u toch meer weten over het project, neem dan contact op 
met de heer M. Brands van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of 
de heer J. Vogels van de gemeente Helmond via telefoonnummer 0492 587 088.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 12 juni komt wethouder Buter aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Laarbeek investeert in duurzame initiatieven samenleving
• Renovatie speelveld de Ratel
• Wie zijn de wijkagenten in Laarbeek?
• Vervanging openbare verlichting
• Rijkswaterstaat renoveert Laarbeekse bruggen

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

Op maandag 29 juni en maandag 6 juli heeft burgerzaken extra avondopenstellin-
gen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor deze avonden – net als voor de andere 
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een afspraak maken via www.laarbeek.nl.

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek maakt gebruik van 360 graden panoramafoto’s 
van Cyclomedia. Deze actuele foto’s worden gebruikt voor het beheer van de open-
bare ruimte in de gemeente Laarbeek. 

Ieder jaar worden deze foto’s gemaakt vanuit een rijdende auto, hiermee zijn ze 
al begonnen. U kunt dus regelmatig een camera-auto van Cyclomedia systematisch 
door alle straten van de gemeente Laarbeek zien rijden om foto’s te maken. Deze 
foto’s worden om de vijf meter gemaakt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Menting, team Beheer gemeente 
Laarbeek, tele-foon: 0492 469 700. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 6 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van 55 bomen, verspreid over diverse locaties in de gemeente Laarbeek. De aan-
vraag is ingediend omdat bij recente controle is gebleken dat de vitaliteit van deze bo-
men slecht is. De bomen worden dan ook verwijderd omdat herstel niet verwacht wordt. 
Ter compensatie zullen 17 bomen vervangen worden en zal een financiële compensatie 
gestort worden in het gemeentelijk bomenfonds. Dit besluit is verzonden op 2 juni 2015.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde be-
sluiten binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te die-
nen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s. 

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend ontheffing te hebben verleend op grond van 
artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan 
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Buizerdstraat 2 in Aarle-Rixtel, tijdens het koningschieten gehou-
den op dinsdag 25 augustus 2015 van 13.00 tot 19.30 uur op het terrein Jan van Doorenpa-
viljoen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel. Verzonden 28 mei 2015.

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, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Bezwaarschriften

Informatieavond over 
huisvesting arbeidsmigranten

Inloopavond over werkzaamheden Goorloop

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeentehuis extra avonden open

Opnames panoramafoto’s in openbare ruimte

Kapvergunningen

Drank- en Horecawet

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De ver-
gaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. 

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein is op dinsdag 16 juni 2015.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Bespreking motie PNL over ouderbijdrage jeugdzorg GGZ
7. Toelichting afbakeningsproblematiek
8. Verdeling Klijnsma-middelen aan de hand van gekozen uitgangpunten 
 minimabeleid gemeente Laarbeek binnen Peelsamenwerking 6.1
9. Concept Subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019
10. Voorstel tot vaststelling van de Verordening tegenprestatie participatiewet,  
 IOAW en IOAZ Laarbeek 2015 en het beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen.
11. 1e Tussenrapportage 2015
12. Stand van zaken voorzieningsclusters
13. Stand van zaken transities Peel 6.1
14. Rondvraag
15. Sluiting

De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 17 juni 2015.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 mei 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Stand van zaken bouwplannen
7. Stand van zaken Noordoost Corridor
8. Vaststelling bestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel
9. 1e Tussenrapportage 2015
10. Rondvraag
11. Sluiting

De vergadering van de raadcommissie Algemene Zaken is op maandag 18 juni 2015.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015
7. 1e Tussenrapportage 2015
8. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9. Rondvraag
10. Sluiting

Vergaderingen Raadscommissies   
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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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
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 

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
Stichting Kindervakantiewerk Beek en Donk voor het organiseren van diverse activiteiten 
in het kader van de kindervakantieweek 2015 op 24, 26 en 27 augus-tus van 9.30 tot 16.00 
uur, op 25 augustus van 9.30 tot 24.00 uur en op 28 augustus van 9.30 tot 19.00 uur op 
evenemen-tenterrein De Raagten aan de Otterweg in Beek en Donk (verzonden 27 mei 
2015),
De Ekkermuzikanten voor het houden van een klein concert op maandag 6 juli 2015 of bij 
slecht weer op maandag 13 juli 2015 van 19.00 tot 22.00 uur op het Wethouder Noten-
plein in Beek en Donk (verzonden 27 mei 2015),
Buurtvereniging R.C.C.H. voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 4 juli 2015 van 
13.00 tot 1.00 uur op het speelterrein ’t Renneveld in Lieshout (verzonden 27 mei 2015),
Secretariaat Vincent van Gogh-rit voor het organiseren van de Vincent van Gogh-rit in 
Aarle-Rixtel op zondag 4 oktober 2015 van 10.00 tot 16.30 uur (verzonden 27 mei 2015),
Oranjebar voor het organiseren van een volleybaltoernooi op het Oranjeplein in  
Mariahout op 27 juni 2015 van 11.00 tot 21.00 uur en op 28 juni 2015 van 11.00 tot 20.00 
uur (verzonden 27 mei 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan:
- Gilde Sint Margaretha voor het organiseren van een loterij op het Gildeterrein aan 
  de Havenweg in Aarle-Rixtel op zondag 21 juni 2015 (verzonden 26 mei 2015),
- 2BHappy Kinderkleding voor het innemen van een standplaats voor de verkoop  
 van textiel, kleding en schoenen op de weekmarkt in Beek en Donk met ingang  
 van 6 mei 2015 (verzonden 1 juni 2015).

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 gemeente-
nieuwspagina’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
Wilhelminastraat  Mariahout 20-05-2015 plaatsen damwand t.b.v. plan d’n  
    Hoge Suute
Diverse locaties Laarbeek 26-05-2015 kappen van 51 zieke bomen/hout 
    opstanden
Omgeving Tuinstraat Beek en Donk 26-05-2015 aansluiting op het riool maken
Heidedreef 4 Mariahout 26-05-2015 vergroten van een stal
Barthold van Beek en Donk 29-05-2015 oprichten B&B / plaatsen reclame
Heesselstraat 6

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Ahorn 12 Mariahout bouwen van een woning  bouwen 27-05-2015
Ahorn 14 Mariahout bouwen van een woning  bouwen 27-05-2015
De Schoffel 10  Lieshout vergroten woning (erker)  bouwen 28-05-2015
Beemdkant 9a Lieshout realiseren B&B  planologie 29-05-2015
Eikenlaan 17 Beek en Donk plaatsen van opbouw op garage bouwen 29-05-2015
Wilhelminastraat  Mariahout plaatsen damwand  bouwen 29-05-2015
Bosscheweg 110 Aarle-Rixtel uitbreiden bedrijfsgebouw  bouwen 29-05-2015

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u 
aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogen-
bosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de in-
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel).
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 tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

• De burgemeester heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het verruimen van de 
openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke  
Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Landgoed D’n Heikant, Asdonkse- 
weg 6 in Aarle-Rixtel. Deze ontheffing geldt tijdens besloten feestavonden op zaterdag 
11 juli 2015 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, op zaterdag 5 september 2015 tot 
02.00 uur de dag daarop volgend en op vrijdag 11 september 2015 tot 01.00 uur de dag 
daarop volgend (verzonden 2 juni 2015).

• De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing te ver-
lenen voor het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 
van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Ba-
varia Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout. Deze ontheffing geldt tijdens een besloten 
feest op donderdag 10 september 2015 van 01.00 tot 02.00 uur (verzonden 2 juni 2015). 

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, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende vergunningen Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen 
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INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:
• In verband met Culinair Lieshout is een gedeelte van de Dorpsstraat in Lieshout, tussen 

huisnummers 46 en 54 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zondag 14 juni 2015 van 12.00 tot 18.00 uur. 

• In verband met de Roefeldag van de brandweer is het Raadhuisplein in Beek en Donk af-
gesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 
13 juni 2015 van 8.00 tot 15.30 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Nu ook voor u beschikbaar, chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze 
medewerkers: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

Gewoon een goed 
gesprek met een 
vertrouwd gezicht

Uw Rabobank Peel Noord 
blijft nauw betrokken

Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en helpen 
u graag met al uw zakelijke en particuliere bankzaken. 
Eenvoudige of moeilijke vraag? Bij ons heeft u altijd een 
echte deskundige binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we altijd dicht 
bij u in de buurt. Kent u een andere partij die zo breed 
een aandeel heeft in uw en onze gemeenschap? 
We ondersteunen uw vereniging, stichting of initiatief 
om samen onze regio levendig en prettig te houden. 
Wij verwelkomen u graag op onze kantoren in Gemert 
en Beek en Donk.
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Onze verkoop & 
service adviseurs  
staan voor u 
klaar!
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Coca-Cola
4 fl essen à 1500 ml.

7.32-7.56

W 24 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

4.95
liter 0.83

4 fl essen

Repareren tijdens het Repair 
Café Laarbeek

De Zonnebloem Mariahout naar 
de Passiespelen

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt woensdag 17 juni het maande-
lijks terugkerende Repair Café. In het 
Dorpshuis in Lieshout draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche  apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, ne-
men van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies, etc. Alles 
wat niet meer werkt is welkom en 
maakt kans op een geslaagde reparatie. 
De vaklui in het Repair Café weten bijna 
altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel men-
sen niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad daar ver-
andering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal wil men met 
het Repair Café laten zien dat repareren 
leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Mariahout - Twaalf gasten en 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
gingen op eerste Pinksterdag naar 
de Passiespelen in Tegelen. Deze 
spelen worden eens in de vijf jaar 
opgevoerd van mei tot en met sep-
tember. Het weer was geweldig, 
zodat het heerlijk toeven was in 
het prachtige Openluchttheater.

Al voordat de opvoering begon ke-
ken de aanwezigen de ogen uit aan 
het decor en de verdere entourage. 
Men waande zich werkelijk een 
beetje in Jeruzalem. De witgekalkte 
huizen op de berg, de zandvlakte 
bezaaid met rotsen: magnifiek! 

Tijdens het lijdensverhaal dat werd 
gebracht door de cast en honder-
den zangers/figuranten, was het 
bijna onmogelijk om alle tafereel-
tjes te zien. Werkelijk in iedere 
hoek was wel iets te beleven. En 
toen Jezus was gekruisigd leek het 
alsof iedereen zelfs de adem in-
hield, zo muisstil was het. Alleen de 
vogels lieten op dat moment nog 
van zich horen. Het was dan ook in 
één woord een adembenemende 
voorstelling. Ter afsluiting van het 
seizoen gaat de afdeling Mariahout 
op woensdag 17 juni picknicken. In 
de maanden juli en augustus is het 
dan even vakantie.

Redacteur: Wouter Mommers

Beek en Donk – Onze provincie 
heeft al veel wereldkampioenen 
voortgebracht. Vooral in de sport 
doen we het goed, denk aan Pieter 
van den Hoogenband (zwemmen), 
Marianne Vos (wielrennen) en Lars 
Boom (veldrijden). Maar ook in de 
wereld van de blaasmuziek zijn er in 
het verleden wereldtitels behaald. 
Witte gij ’t nog? O&U wereldkam-
pioen in 1978.

Ben Engels (bassist) en Ted Swinkels 
(trompettist) waren in die tijd in hun 
twintiger jaren. Nog steeds spelen ze 
in het harmonieorkest van O&U. Het 
jaartal 1978 heeft voor hen een bij-
zondere betekenis. 

Aanloop
De weg naar deelname aan de World 
Music Contest (WMC) in Kerkrade 
begon in 1975, toen vriend van O&U 
Pastoor van Rossum het idee van 
‘Stichting Kerkrade’ lanceerde. Het 
harmonieorkest had kort daarvoor 
zeer goed gepresteerd op een con-
cours in Eindhoven, wat een stimu-
lans was voor een grotere uitdaging. 
In ’76-‘77 volgden nog enkele suc-
cesvolle concerten, wat een gunstige 
invloed had op de ‘WMC-spaarpot’ 
die met giften werd gevuld. 

Oefenen, oefenen …
Wereldkampioen word je niet zo-
maar. Daarvoor moet veel geoefend 
worden. Zo gold dat ook voor de 
muzikanten die in 1977 een druk 
repetitieschema voor hun kiezen 
kregen. Ben en Ted kunnen zich die 
voorbereiding nog goed herinneren. 
“Destijds hadden we nog geen eigen 
clubhuis, dus we repeteerden overal 
waar plaats en ruimte was”, ver-
telt Ben.“… maar bij café-zaal van 
Heijnsbergen toch wel het vaakst”, 
voegt Ted daaraan toe. 

Het moment suprême
Na jaren van voorbereiding zat het 
harmonieorkest dan uiteindelijk in 
1978 op het podium in de Roda-hal 
in Kerkrade. “We vertrokken met 
vier bussen vol richting Limburg”, 
aldus Ben. “Die waren niet alleen 
gevuld met orkestleden en fami-
lie, maar ook met fans en dorps-
genoten die liefhebber waren van 
blaasmuziek”. Even later waren zij 
allen getuigen van een geweldige 
uitvoering van o.a. ‘Le Sacre du 
Printemps’ van Stravinksy. Het op-
treden werd door de jury gewaar-
deerd met de hoogste nationale en 
internationale onderscheiding van 
het Wereldmuziekconcours 1978. 

Een warm onthaal
Eenmaal teruggekeerd in Beek 
en Donk begon een feestweek. 
“Bij aankomst hadden zich dorps-
genoten verzameld bij zaal Van 
Heijnsbergen om de orkestleden een 
warm onthaal te geven”, vertelt Ted. 
Een aantal weken daarna volgde ook 
nog een receptie op het gemeente-
huis, waar ook de commissaris van 
de Koningin bij aanwezig was. “Er is 
zelfs spontaan een concert gegeven 
in de muziektuin, omdat de mensen 
graag de muziek nog eens wilden 
horen”, aldus Ben. 

Herinneringen ophalen
Inmiddels zijn we bijna meer dan 
veertig jaar verder. Ondertussen al 
weer vele andere, mooie prestaties 
behaald door de vereniging. “… en 
die gelden evengoed als bijzonder, 
vooral voor de jeugd van nu”, zeg-
gen beiden. Desalniettemin zal de 
WMC-titel een bijzonder plekje be-
houden. “Dorpsgenoten kunnen in 
2016 samen met ons herinneringen 
ophalen tijden de tentoonstelling 
die O&U aan het opzetten is in het 
kader van het 125-jarig bestaan”, 
aldus voorzitter Pierre Heesakkers. 
Voor sommigen wellicht een echt 
‘witte gij ’t nog’ momentje…

O&u wEreLdKamPiOenO&u wEreLdKamPiOenO&u wEreLdKamPiOen

die met giften werd gevuld. 

Wereldkampioen word je niet zo- Een warm onthaal

Burgemeester A. Seelen feliciteert dirigent Heinz 

Friezen bij de terugkeer van O&U in Beek en Donk.

De bus (met spandoek) waarmee 

O&U naar Kerkrade is geweest
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 13 JUNI 
VANAF 21.30 UUR

12 juli  Jaarlijkse BBQ middag
Aanmelden aan de bar tot 10 juli Kosten €5,00 p.p. 
Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

12 juli  Jaarlijkse BBQ middag
Aanmelden aan de bar tot 10 juli Kosten €5,00 p.p. 
Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

12 juli  Jaarlijkse BBQ middag
Aanmelden aan de bar tot 10 juli Kosten €5,00 p.p. 

VANAF 21.30 UUR

Hollandse Avond
M.m.v. Ronald Reinhart, 
Al  West, 
Pierre Kalkhoven, 
Zanger Bas.

De lente is bijna ten einde 
en dat betekent dat onze kaart 

binnenkort weer vernieuwd gaat 
worden.

Van donderdag 11 juni tot en met 
vrijdag 19 juni kun je heel voor-
delig en voor het laatst dit jaar

genieten van onze lentespecials:

Asperge soep & 
komkommer soep

€3,-
Asperge salade

€7,50
Elke werkdag 

geopend voor 

de lunch van 

9:00
tot

16:00

Kom genieten van onze buitengewone 
service in onze buitengewone lunch-

room met geweldig terras. 
Je wordt culinair verwend door

buitengewone chefs, gastheren en 
gastvrouwen.

Gasterij Buitengewoon Smakelijk BV 
(gevestigd in het pand van Lifestyle center Laarbeek en voor iedereen toegankelijk!)

Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492-462521 
www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl

Mooi UIT 
in Laarbeek

O&U in de Ban van de Ring

Beek en Donk - Koninklijke Harmonie Oefening 
en Uitspanning geeft op zaterdag 27 juni een 
bijzonder concert in muziekcentrum het Anker. 
Het harmonieorkest speelt het stuk The Lord 
of the Rings, de eerste symfonie van Johan de 
Meij.

De Meij baseerde zijn symfonie op de wereld-
beroemde fantasy-trilogie The Lord of the Rings 
(In de Ban van de Ring) van J.R.R. Tolkien. Het 
spannende verhaal draait om de Ring, ooit ge-
smeed door de slechterik Sauron. In de ver-
keerde handen kan deze Ring de hele wereld in 
duisternis storten. De kleine hobbit Frodo krijgt 
de opdracht om naar het duistere land Mordor 
te reizen en de ring te vernietigen. Op zijn tocht 
trekt hij door vele wonderlijke oorden en komt 
hij allerlei magische wezens tegen. 

Deze avond wordt het publiek ondergedompeld 
in de magische wereld van Midden-Aarde. De 
zaal wordt omgetoverd tot een feeërieke ruimte, 
waar je zomaar enkele wezens uit Midden-Aar-

de kan tegenkomen. Het verhaal wordt, behalve 
door de muziek, ook tot leven gebracht door 
verteller Maarten van de Weijer. Op een groot 
beeldscherm achter het orkest is er ook het no-
dige te zien.  

Het concert wordt geopend door muziekvereni-
ging Wilhelmina Glanerbrug. Dit orkest staat, 
net als O&U, onder leiding van dirigent Fried 
Dobbelstein. Zij nemen het publiek voor de pau-
ze alvast mee op een klein wereldreisje. Danza 
Sinfonica van James Barnes brengt iedereen in 
Spaanse sferen. De Britse Eilanden worden aan-
gedaan in Irish Tune from County Derry & Shep-
herd’s Hey van Percy Grainger. Met het Diver-
tissement van Jaqcues Ibert voert de reis verder 
door Frankrijk.

Kaarten voor dit speciale concert op 27 juni, aan-
vang 20.00, zijn verkrijgbaar a €10,00 bij Bloe-
matelier de 4 Seizoenen. Ook kan er telefonisch 
gereserveerd worden via tel. 0492-450480.    

Laarbeek - Het IVN Laarbeek is steeds op zoek 
naar nieuwe wandelroutes. In de afwisselende 
gemeente is dat een uitdaging, die vaak lukt. Zij 
zijn benieuwd of de vier Aarle-Rixtelse gidsen die 
deze wandeling begeleiden, hierin zijn geslaagd. 

De wandeling begint middenin het oeroude ge-
hucht Croy, namelijk bij de Croyse Hoeve aan 
Croylaan 9 te Aarle-Rixtel. Vanuit het oude Croy 
gaan zij op deze zondag (14 juni) naar het nieuwe 
Strijp. Hier zijn aan de rand van Aarle-Rixtel veel 
nieuwe huizen gebouwd, maar is ook veel nieuwe 
natuur aanwezig. Er mocht hier alleen nog wor-
den gebouwd, als de wijk een open karakter zou 
krijgen met hoge kwaliteitseisen aan de groene 
invulling. Tijdens de wandeling ziet men dit terug 
aan de prachtige ‘nieuwe natuur’ die hier is ont-
staan, zoals de retentievijver, de grote plantenrijk-
dom, de vlinders en vogels die hiervan profiteren 
en natuurlijk de amfibieën. Er is ook een huiszwa-

luwtil, echter zonder huiszwaluwen. De Aarle-
Rixtelnaar ziet graag dat hier ook eens een huis-
zwaluw zou nestelen, maar deze vogel geeft de 
voorkeur aan Lieshout, waar nog tientallen nesten 
aanwezig zijn. Ook Beek en Donk heeft namelijk 
voor de huiszwaluw afgedaan. Het aan de nieuwe 
wijk Strijp grenzende  nieuwe natuurgebied met 
zijn drie poelen en houtsingels is nog volop in 
ontwikkeling. Aan de  westkant van Strijp is een 
oud cultuurlandschap in  ere hersteld met klein ak-
kerpercelen, houtwallen en hoogstamfruitbomen. 
Het gebied vormt een natuurlijke overgang naar 
het oude cultuurlandschap van Croy. 

Wie deze unieke nieuwe wandeling wil meema-
ken, dient op zondag 14 juni om 10.00 uur aan-
wezig te zijn bij de Croyse Hoeve aan de Croylaan 
9 te Aarle-Rixtel. De wandeling duurt tot onge-
veer 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

foto van het carnavalsconcert eerder dit jaarFotograaf: Joost Duppen

Unieke wandeling van IVN in Aarle-Rixtel
Het patrijzenveldje aan de Florentiusdreef
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WWW.SPARTA25.NL | FACEBOOK.COM/SPARTA25

JUBILEUMROMMELMARKT
SPORTPARK ‘T HEEREIND
OPENINGSTIJDEN: 10.00 - 16.00

INSCHRIJVEN KAN DAGELIJKS
TUSSEN 16.00 - 20.00 VIA:

BAS VAN DE VOSSENBERG: 06-507 449 58
 GERRY VOGELS: 06-507 449 58

OF VIA: ROMMELMARKT@SPARTA25.NL

ZONDAG 28 JUNI

AGENDA
EVENEMENTEN

SPARTA ‘25 - HELMOND SPORT 

SPORTPARK ‘T HEEREIND | AANVANG 18.00U

VS.

ZATERDAG 27 JUNI

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Mooi UIT 
in Laarbeek

Beek en Donk - De organisatie kijkt er samen 
met de ruim 750 deelnemers alweer maanden 
naar uit! De Zeskamp van KPJ Beek en Donk. Het 
mooie weer is besteld, de spelen worden opge-
bouwd en de DJ is geboekt. Het belooft ook dit 
jaar weer een onwijs leuk en gezellig weekend te 
gaan worden. Ook voor onze toeschouwers heb-
ben wij veel nieuwe activiteiten in petto. Doe je 
zelf niet mee, maar wil je toch graag de sfeer ko-
men proeven, kom dan zeker een kijkje nemen! 

Op beide dagen zal er om 10.00 uur gestart wor-
den met de spelen. Op zaterdag bijten de jonge-
ren van de Laarbeekse basisscholen het spits af 
tijdens de Scholenzeskamp. Een dag later is het de 
beurt aan de teams met deelnemers vanaf 12 jaar. 
Elke dag zullen er 40 teams tegen elkaar strijden 
om de felbegeerde bekers. Door zoveel mogelijk 
punten te behalen tijdens de 15 verschillende 
spelen en het rode draad spel, kom je als winnaar 
uit de bus. En dat is zeker niet makkelijk. De spe-
len zijn zo ontworpen dat behendigheid, inzicht 
en uithoudingsvermogen goed van pas komen. 
De teams kunnen hierbij de aanmoediging van 
fanatieke supporters erg goed gebruiken!

Hoewel het aanmoedigen van de teams en het 
zien van de spelen al een hele happening op zich 
is, is er dit jaar ook voor de toeschouwers nog 
veel meer te beleven. Stel je geluk op de proef 
tijdens de spectaculaire Zeskamp loterij en maak 

kans op een dinerbon van Pluk Pannenkoeken-
huis. Lotjes zijn tijdens het Zeskamp weekend te 
koop voor €0,50 per stuk. De trekking zal op zon-
dagmiddag plaatsvinden.

De toekomstige deelnemers, die op dit moment 
nog te jong zijn om mee te kunnen doen, kunnen 
alvast oefenen in de Zeskamp speeltuin. Daar-
naast zijn er voor de jeugd knipkaarten te koop 
voor een hapje en een drankje. Deze knipkaarten 
kosten €5,00.  

Op zaterdagavond vindt traditioneel de Zeskamp 
feestavond plaats. De organisatie heeft er het 
volste vertrouwen in dat het ook dit jaar weer 
een van de gezelligste feesten van Laarbeek gaat 
worden. Dit jaar zal de Laarbeekse DJ Funkmaster 
B de muziek verzorgen. Kaarten zijn vanaf nu te 
koop bij Cafetaria de Beemd in Beek en Donk en 
kosten in de voorverkoop €5,00 per stuk. De aan-
vang is 20.30 uur en ben je voor 21.00 binnen, 
dan krijg je 2 consumptiebonnen gratis. 

De Zeskamp vindt dit jaar plaats in het weekend 
van 20 en 21 juni. De toegang is op beide dagen 
gratis, met uitzondering van de feestavond op za-
terdagavond. Blijf op de hoogte van de Zeskamp 
via Facebook (Zeskamp Beek en Donk), Insta-
gram (zeskampbeekendonk) en Snapchat (zes-
kampbend). Hopelijk tot ziens op 20 en 21 juni.  

Aarle-Rixtel – De voorverkoop voor ‘Lowman’ is 
in volle gang. De derde editie van dit Laarbeekse 
reggae en ska festival vindt plaats op zondag 
21 juni vanaf 14.00 uur aan de Schoolstraat te 
Aarle-Rixtel, ter hoogte van OJA.

De voorbereidingen zijn nagenoeg rond. Bandjes 
en Soundsystem zijn geboekt, diverse kraampjes 
(in stijl) en bezigheden voor kinderen zijn gere-
geld. De vrijwilligers van organisatie ‘Lowman’ en 
van het OJA hebben het er al weken druk mee.

Programma
Lowman wordt geopend door Natural Nation. 
Deze lekkere roots reggaeband uit Rotterdam 
brengt meest eigen nummers met een traditio-
nele ‘rootsy’ sound en dancehall flavor.

Als tweede betreedt  Rude Rich and the High 
Notes het podium. Deze Nederlandse band is ge-
liefd in binnen- en buitenland om zijn early reg-
gae, rocksteady en authentieke ska met de vetste 
sound. Rude Rich and the High Notes heeft al op 
menig Europees podium en festival gespeeld en in 
de loop der jaren diverse albums uitgebracht. De 
bandleden, die hun sporen ruimschoots verdiend 
hebben in de internationale reggae-scene, laten 
het publiek genieten van de alom geliefde ‘old 
school’ reggae uit de jaren ’60 en ’70.

Pak een pan, doe er wat ska en rocksteady in 
uit de jaren ’50 en ’60, mix dit met wat reggae, 
rhytm & blues en wat Caribische klanken, even 
mengen en aan de kook brengen! Dat is de sound 
van de afsluiter van het festival: Bang the Skillet. 
Naast eigen nummers spelen de negen bandle-
den ook muziek van hun helden zoals The Skata-
lites en The Slackers. Bang the Skillet is een mooie 
mix van ervaren en jonge muzikanten met een 

grote gezamenlijke voorliefde voor ska, calypso, 
rocksteady en reggae. Met deze feestmuziek is 
het onmogelijk om stil te blijven staan!

Tussen en na de live-sets wordt de muziek ver-
zorgd door de DJ’s van Serious Sounds. Door mid-
del van vinylplaten en een identieke soundsystem 
zorgen zij voor heerlijke muziek tussen de optre-
dens door. Met een breed spectrum van ‘70’s roots 
reggae’ tot ‘heavy digital steppers’ bezorgt dit 
sound system duo een krachtige, dynamische vibe. 
De presentatie van Lowman is in handen van MC 
Marlon Kicken.

Voorverkoop
Kaarten zijn (nog) te koop in Aarle-Rixtel bij OJA 
en snoeperij Jantje aan de Kerkstraat, in Helmond 
bij Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt €6,00 in de 
voorverkoop. Op de dag zelf betaal je €8,00. Kin-
deren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. 
Wil je verzekerd zijn van een gezellige, relaxte en 
hopelijk zonnige reggaemiddag, koop dan een 
ticket in de voorverkoop. Het aantal is beperkt. Voor 
meer informatie kijk op www.lowmanfestival.nl
of www.oja-aarle.nl/facebook. Tot ziens bij 
‘Lowman’.

Aarle-Rixtel - Kent u ze nog? The Anita Kerr 
Singers en The King’s Singers? Mooie harmo-
nieuze samenzang, van klassiek tot pop en 
jazz. Deze muziek krijgt u zondag 14 juni te 
horen door de Close Harmony Group To Be 
Continued. 

Tien enthousiaste zangers en zangeressen zin-
gen onder leiding van dirigent Mario Geurtjens 
a capella, zang in zijn pure vorm. Het koor zag 
het levenslicht in Helden in 1989 en heeft in-
middels 3 cd’s uitgebracht die door het publiek 
zeer enthousiast zijn ontvangen. Tot tweemaal 
toe deed To Be Continued mee aan het Lim-
burgs Koren Festival en beide keren werd zij in 
de categorie Close Harmony winnaar met de 
titel: Limburgs Koor van het jaar. Vele soorten 
muziek kunnen bewerkt worden tot Close Har-
mony, van klassiek tot modern. Het repertoire 
van To Be Continued bestaat o.a. uit werken 
van Händel, Bach, Lennon & McCartney, Billy 
Joel, Lionel Richie en Phil Collins. Zang klinkt 
in het kerkje fantastisch, To Be Continued laat 

u dat deze middag met enthousiasme laten. U 
bent van harte uitgenodigd. Aanvang 14.30 
uur, de entree bedraagt €5,00. Dit is inclusief 
een consumptie. Kaartjes kunnen ook worden 
gereserveerd via tel. 0492-381851.

To be continued in het Kouwenbergs kerkje

Kom de gezelligheid proeven tijdens de Zeskamp

Lowman reggae festival nadert
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Koffie / thee met gebak

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    facebook.com/DeBiezenTC

Biezenweg 2a, Beek en Donk
Tel.: 0492-461310  www.tuincentrumdebiezen.nl

25% KORTING

OP AL ONZE TUINMEUBELS

+3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd25% KORTING

OP AL ONZE TUINMEUBELS

     Tuinmeubel

Voordeeldagen
Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

Snijbloemen

Cosmea

Prachtige pioenrozen, 
70 cm lang en 
verkrijgbaar in 
diverse kleuren
€ 1.50 p/stuk

Goedkoop hangen!
Prachtige hangplanten 
in diverse soorten, 
ø 40 cm 
Van € 8.99

Astilbe
Vaste plant verkrijgbaar 
in diverse kleuren, 
60 cm hoog in 
19 cm pot.
Van € 5.99

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
50 cm hoog in 
19 cm pot.
Van € 4.99

Het mooiste groen
Klimplanten
Zeer groot assortiment,
60 cm hoog 
op stok 
gebonden.

Calibrachoa
“Millionbells”  verkrijgbaar
in diverse kleuren, 
ø 20 cm in 
12 cm pot  
€ 1.99 p/stuk

Barbecue accessoires
Bij Tuincentrum de Biezen kan je 
kiezen!

€2.99

Het mooiste groen
Zeer groot assortiment,

Plant ze nu

“Ballonbloem” verkrijgbaar 
in diverse kleuren, 20 cm 
hoog in 12 cm pot. 
Van € 1.99

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

€ 1.50 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 16 juni 2015

Platycodon

nu

€0.99*

nu

€2.99

Premium Gold Dealer

nu

€3.99 NU 20% KORTING

kiezen!
Bij Tuincentrum de Biezen kan je 

Premium Gold Dealer

NU 20% KORTING

Prachtige pioenrozen, 
70 cm lang en 
verkrijgbaar in 
diverse kleuren

Prachtige hangplanten 
in diverse soorten, 

Van € 8.99

“Millionbells”  verkrijgbaar
in diverse kleuren, 

nu

€4.99

“Ballonbloem” verkrijgbaar 
in diverse kleuren, 20 cm 

*Exclusief sierpot

12 cm pot 
€ 1.99 p/stuk

Vaste plant verkrijgbaar 
in diverse kleuren, 

diverse kleuren, 

€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Jeugdgezondheidszorg de Zorgboog in 
Gezondheidscentrum Aarle-Rixtel 

La Banda zoekt klarinetspelers

Seniorenkoor Vogelenzang 
viert 40-jarig jubileum 

Laarbeek - Jeugdgezondheidszorg de 
Zorgboog en Verloskundigenpraktijk 
Natal houden vanaf juni 2015 
spreekuur in het onlangs geopende 
Gezondheidscentrum de Kapel in de 
Bosscheweg 20 in Aarle-Rixtel. 

Om de week is er op maandag in het 
gezondheidscentrum spreekuur op af-
spraak van de verloskundigenpraktijk. 
Aansluitend hieraan houdt de jeugd-
gezondheidszorg een wekelijks in-
loopspreekuur voor ouders die vragen 
hebben op het gebied van voeding, 
verzorging en opvoeding van hun kin-
deren van 0-4 jaar. Het eerste inloop-
spreekuur was op maandag 1 juni van 
12.00-12.30 uur. Een afspraak maken is 
niet nodig. 

Beek en Donk 
Het consultatiebureau voor kinderen 
van 0-4 jaar uit Aarle-Rixtel is gevestigd 
in Beek in Donk in Zorgbooglocatie de 
Regt, Otterweg 19. Het consultatiebu-
reauspreekuur is op afspraak. 
Ook is in de Regt vanaf 1 juni op dins-
dag van 11.00 tot 11.45 uur een inloop-
spreekuur waar je zonder afspraak kan 
binnenlopen. 

Facebook 
Ouders met vragen hoeven niet altijd 
naar een spreekuur, maar kunnen ook 
hun vragen stellen via de Facebook pa-
gina van Zorgboog Pluim. Een jeugd-
verpleegkundige beantwoord de vragen 
beantwoorden. 

Bij de Zorgboog staan ze klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht 
welke leeftijd, kan bij hen terecht voor 
een breed pakket aan diensten in zorg, 
wonen en welzijn. Van zwangerschaps-
begeleiding, kraamzorg en jeugdge-
zondheidszorg tot gemaksdiensten, 
cursussen en verpleging en verzorging. 
U vindt hen in een woonzorgcentrum 
bij u in de buurt, in de thuiszorgwinkel 
in Helmond of ze komen bij u aan huis. 
Zo krijgt u altijd de beste zorg. Dagelijks 
zetten zo’n 2400 medewerkers en 1000 
vrijwilligers zich in voor de zorg en dienst-
verlening aan cliënten en bewoners.

Aarle-Rixtel - Het orkest La Banda, on-
derdeel van harmonie De Goede Hoop 
in Aarle-Rixtel, zoekt met ingang van 
het nieuwe seizoen een paar klarinet-
spelers. Dit vanwege het doorschuiven 
van enkele klarinetspelers naar het gro-
te harmonieorkest.

La Banda bestaat uit 20 muzikanten in 
de leeftijd van eind veertig tot zeventig 
jaar. Het zijn allemaal muzikanten die 
pas op latere leeftijd een blaasinstru-
ment zijn gaan bespelen en nu soms tot 
wel zes jaar ervaring hebben. Dus enige 
ervaring met klarinet spelen is wel ge-
wenst. Per september krijgen ze ook een 
nieuwe dirigent dus misschien een mooi 
moment om in te stappen. Zij oefenen 
op dinsdagavond van 20.15 tot 21.45 
uur in de Couwenbergh in Aarle-Rixtel. 
Wil je een repetitie bijwonen of wil je 
meer informatie? Neem dan contact op 
met Ronald Meijer, tel. 06-51212176.

Lieshout - Dit jaar bestaat 
Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ uit 
Lieshout 40 jaar. Reden voor een 
feest. Het koor bestaat uit 40 le-
den. De laatste jaren is het koor 
flink gegroeid. Vreemde talen 
als Duits, Frans, Engels, Fins, 
Hebreeuws, Russisch en Italiaans 
gaan ze niet uit de weg. 

Onder de paraplu van KBO Lieshout 
dragen zij een steentje bij aan de 
sociale beleving. Op zondag 14 
juni aanstaande beginnen zij hun 
feest met een Eucharistieviering 
in de Servaaskerk in Lieshout om 
09.30 uur. Deze viering wordt 
voorgegaan door Pater  Wester en 
wordt muzikaal ondersteund door 
het koor zelf. Na de viering gaan 
de koorleden en partners lunchen. 
Om 14.00 uur houden zij een re-
ceptie in het Dorpshuis in Lieshout, 
waarvoor u van harte uitgenodigd 
bent om hen te feliciteren. Voor 

een drankje en een hapje wordt 
gezorgd. 

Na de receptie komt uit elke kern 
van Laarbeek een koor zingen. Als 
eerste treedt op het Aarle-Rixtels 
Gemengd Koor Euphonia, waarna 
het Beek en Donks Gemengd Koor 
een staaltje van haar kunnen laat 
horen. Als vertegenwoordiger van 
Mariahout treedt voor u op de 
Mariahoutse Liederentafel, waar-
na het jubilerend koor de middag 
muzikaal afsluit. 

Heeft u zin in een heerlijke mid-
dag vol koormuziek van allerlei 
soort, en wilt u het koor ook nog 
feliciteren met haar jubileum, dan 
nodigen zij u van harte uit om op 
zondag 14 juni aanwezig te zijn, in 
de mis of op het feest of misschien 
wel bij beide gelegenheden. De 
toegang is gratis.

Fotograaf: Joost Duppen



Donderdag 11 juni 2015 27
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Dode hoek project Laarbeekse basisscholen 6e Plaats Bernadetteleerlingen 

bij schoolvoetbalkampioenschap

TURN wegens 
omstandigheden verzet

Steun Stichting Opkikker
Laarbeek – Alle kinderen uit groep 7 
van de Laarbeekse basisscholen heb-
ben op dinsdag 2 juni de gemeen-
tewerf in Lieshout bezocht voor het 
dode hoek project, georganiseerd 
door Veilig Verkeer Nederland, met 
de assistentie van veel vrijwilligers.

Als proef volgden deze keer ook een 
aantal senioren het lesprogramma. 
In goed overleg met de gemeente 
mochten ze de gastvrijheid genieten 
in de kantine van de gemeentewerf 
aan de Stater in Lieshout. Dit is in 
Laarbeek een redelijk centraal gele-
gen plaats, die ook voor kinderen op 
de fiets goed bereikbaar is. Het eer-
ste half uur was ingeruimd voor een 
aantal tips en vuistregels hoe men als 
fietser op een veilige manier dient 
om te gaan met grote voertuigen. 
Alle tips waren ook te zien in een film 
die werd getoond. De actrice die in 
deze film optrad was in het verleden 

als scholiere betrokken bij een onge-
val met een vrachtauto.

Na het theoretische deel stapten de 
kinderen weer op de fiets. Een klein 
stukje verder stonden op een afge-
sloten gedeelte op de Stater vier 
grote voertuigen opgesteld. Hier 
kregen de kinderen en uiteraard ook 
de volwassenen de gelegenheid om 
met eigen ogen te zien waar bij een 
vrachtauto de dode hoek zit. Bij elk 
voertuig was een chauffeur aanwe-
zig, die dit praktijkgedeelte voor de 
kinderen en volwassenen verder in-
houd gaf.

Door te laten zien waar alle dode 
hoeken zitten, blijft, zoals de praktijk 
duidelijk maakt, het allemaal veel be-
ter hangen. Zorg dat jij de chauffeur 
ziet, dan ziet hij jou ook. Ga nooit 
langs een vrachtauto rijden maar 
blijf er ruim achter. Dat zijn een paar 

stelregels die geleerd worden.
Zonder de steun van velen is een 
project van deze omvang natuurlijk 
kansloos. Ook nu weer is er steun 
en enthousiasme geweest vanuit 
de Gemeente Laarbeek, Stichting 
ViERBINDEN, de scholen in het ba-
sisonderwijs, leerkrachten en bege-
leidende ouders. Ook prijst VVN zich 
gelukkig met de medewerking van 
alle bedrijven en instellingen, die be-
langeloos hun medewerking of een  
chauffeur met voertuig hebben wil-
len leveren. Het ging hierbij om de 
gemeente Laarbeek,  garage Bitech, 
Teunissen Transport Auto Service en 
Boekweit transport BV.

De boodschap, die VVN heeft wil-
len brengen is goed over gekomen 
en daar gaat het ten slotte om. Ook 
volgend jaar wordt het project dode 
hoek bij vrachtauto’s weer ingepland.

Mariahout/Nederweert - In Neder-weert 
vond afgelopen zaterdag de strijd plaats 
in de regio Zuid 2 om het schoolvoet-
balkampioenschap. De winnaar van dit 
festijn zou zich plaatsen voor de finales 
in Zeist, georganiseerd vanuit de KNVB.

De Bernadetteschool had zich hiervoor 
knap weten te plaatsen, nadat het 2 eer-
dere rondes al had weten te overleven. 
Het laatste toernooi werd zelfs gewon-
nen na een bloedstollende finaleronde. 

Zaterdag trad het gemêleerde gezel-
schap aan tegen andere kampioenen uit 
regio Zuid 2. Een mengsel van leerlingen 
uit groep 6, 7 en 8 moesten de geoliede 
tegenstander het zo moeilijk mogelijk 

maken, wat ook regelmatig lukte, waar-
voor hulde! Er werd als eenheid verdedigd 
en dat leidde tot 2 knappe gelijke spelen. 
Onder aanmoediging van de vrouwelijke 
klasgenoten probeerde de Bernadetters in 
de overige 3 potjes de winst te behalen, 
maar helaas moesten de hardwerkende 
jongens en snelle dame het onderspit del-
ven. “Tsja, nu zijn we laatste, maar je kan 
ook zeggen dat we 6e van deze regio zijn 
geworden, dat klinkt net wat lekkerder”, 
zo beurde Aniek, de dame in het elftal, 
de moegestreden jongens op. Vandaar 
dat de school ook trots is op deze groep 
kinderen. Ze hebben een sportief en knap 
staaltje inzet en werklust laten zien, waar-
bij er als team werd gespeeld en gestre-
den. Een unieke eenheid!

Lieshout - Wegens verschillende om-
standigheden heeft de organisatie, in 
samenspraak met café de Koekoek, 
besloten om het feest dat speciaal 
voor de jongeren (stap)generatie ge-
houden zou worden te verzetten naar 
zaterdag 24 oktober 2015. 

De kaartjes die reeds gekocht zijn 
of gewonnen via een van de ‘like 
& share contest’ blijven geldig voor 
de nieuwe datum. Voor meer info: 
www.Facebook.com/Turnlaarbeek.

Aarle-Rixtel – Tienerwerk Cendra is op 
zaterdag 20 juni aanwezig voor Stichting 
Opkikker,  langs het kanaal in Aarle-
Rixtel. In samenwerking met gemeente 
Laarbeek juni watermaand, Discovery  
Dive en Gemertse watervrienden maken 
duikers het kanaal schoon, waarbij de 
opbrengst naar stichting Opkikker gaat. 

Hier staat ook een kraam met  knut-
selspullen, welke kinderen zelf hebben 
ingezameld of gemaakt. Bij deze kraam 
kunnen ook oude mobieltjes worden in-
geleverd voor het goede doel. Een door 
de jongeren opgeknapt bootje ligt in het 
water. Dus heb je nog een oud mobieltje 
of wil je even genieten van de duikers, 
kom dan langs.

NATUURLIJK 
  Mooi Laarbeek

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

Koekoek

Wat hebben we toch weer een mooie week 
achter de rug! Afgelopen zondag een ge-
slaagd en gezellig kikkerconcert bij de IVN 
met lekker weer, een tentoonstelling van 
Kieknou die ieder jaar mooier wordt en een 
gevarieerd programma voor jong en oud in 
de prachtige tuin. 
Ook werd ik afgelopen week aangenaam 
verrast door een telefoontje van mensen 
die op d’n Opstal in Aarle Rixtel wonen, die 
belden dat ze toch wel een heel bijzondere 
gast in hun tuin hadden! Het bleek namelijk 
dat ze in een buxusstruik in het nest van een 
heggenmusje een jonge koekoek hadden 
zitten. Nu vind ik de koekoek al een beetje 
een geheimzinnige vogel die je wel vaak in 
de verte hoort roepen, maar niet vaak te zien 
krijgt, en nog moeilijker is te fotograferen.
Iedereen heeft natuurlijk vroeger op school 
al geleerd over het bijzondere gedrag van 
de koekoek die hun eieren in de nesten van 
een andere vogel leggen, in dit geval dus 
een heggenmusje. Het is natuurlijk verwon-
derlijk om te zien dat het heggenmusje het 
koekoeksjong blijft voeren terwijl deze veel 
groter is. Als de koekoek is uitgevlogen blijft 
hij nog even in de buurt zitten en landt het 
heggenmusje op zijn rug om hem te voeren.
Het was voor mij dus weer genieten van ons 
Mooie Laarbeekse natuur met de koekoek 
als het kersje op de taart!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
...

De kinderen van Het Klokhuis  kregen 
uitleg  over de ode hoek bij vrachtwagens
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2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

Laarbeek – Vanaf nu is het mo-
gelijk om jouw (Laarbeekse) club 
niet alleen in je hart bij je te dra-
gen. Sportshop Laarbeek aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk is met 
ingang van heden ‘official dealer’ 
van de clubboxershort  van de vier 
Laarbeekse voetbalverenigingen.

Nieuw concept
De clubboxershort is ontwikkeld op 
initiatief van Marco van der Vleuten 
van clubboxershorts.nl. 
Marco (tevens eigenaar van Yours 
Fashion in Beek en Donk) richt zich 
met dit concept op sportclubs in 
heel Nederland. 

De boxershorts liggen sinds kort bij 
Sportshop Laarbeek in de schappen. 
“Wij geloven beiden in dit mooie, 
kleurrijke product en daarnaast 
vind ik het een verrijking voor de 
reeds bestaande clubkledinglijnen. 
We zien het als onderdeel van het 
clubtenue”, aldus Bas Roos, mede-
eigenaar van Sportshop Laarbeek.

Uiterlijk
De boxershorts zijn van een hoog-
waardige kwaliteit en voorzien van 
een luxe geweven waistband. Op 
deze tailleband staat de clubnaam 
geborduurd. Leuke bijkomstigheid 
is, dat bij aanschaf van een club-
boxershort de betreffende voetbal-
club gesteund wordt met een be-
drag van € 1,- per short.

Toekomstplannen
De clubboxershort van de vier 
Laarbeekse voetbalverenigingen 
staat niet op zichzelf. Marco is er-
van overtuigd en beaamt dat het 

mogelijk is voor iedere sportclub 
een clubboxershort te ontwerpen. 
Mocht u, als niet-voetbalclub, in-
teresse hebben in de vervaardiging 
van een clubboxershort of wilt u 
meer informatie over dit nieuwe 
product? Dan kunt u contact op-
nemen met Marco van der Vleuten 
via het hieronder vermelde website-
adres. ‘In teamverband’ kunt u dan 
het ontwerp opmaken en bepalen.

Op korte termijn worden de boxer-
shorts ook online toegevoegd 
aan het webshop-assortiment van 
Sportshop Laarbeek. De shorts zijn 
momenteel alleen in jongens- en 
herenmaten te verkrijgen.

Meer informatie over de club-
boxershort is te vinden op de web-
site: www.clubboxershorts.nl 

Heel erg fan in een boxershort van jouw 
Laarbeekse voetbalclub!

Advertorial Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in 
samenwerking met Savant culinair elke 
2 weken een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. De  eerst-
volgende avond zal plaatsvinden op 
dinsdag 23 juni.

Vanaf 17.30 uur is iedereen ook 
dan weer van harte welkom. Het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 18 
juni, 15.00 uur via het secretariaat van 

ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of via 
een e-mail naar stichting@vierbinden.nl. 

Voor 23 juni staat een visbuffet op het 
programma: zalmsalade, gevulde eitjes, 
gevulde tomaatjes, gerookte forel en 
makreel, Noorse garnalen, sausjes, lek-
kerbekjes, aardappelgratin, rauwkostsa-
lade, stokbrood met kruidenboter, mous-
se van zomervruchten met slagroom.

Voor dit fantastische driegangenmenu be-
taalt u €13,50. Graag tot ziens in Zonnetij. 

ABL houdt achterbanvergadering 
Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek (A.B.L.) 
nodigt hun leden en belangstellen-
den uit voor de achterbanvergade-
ring op maandag 15 juni.

Op de agenda staat de voorbespre-
king voor de komende commissie-
vergaderingen. Deze vergadering 

vindt plaats om 20.00 uur in de 
vergaderruimte  van Kapelstraat 34 
in Beek en Donk, tegenover de 
Donkse kerk. Voor meer informatie:  
www.abllaarbeek.nl

Woningcorporatie WoCom verhuist naar Beek en Donk

Per 15 juni sluit WoCom haar kantoor aan de Heuvel 1 in Lieshout. Huurders en woningzoekenden kunnen voortaan 
iedere dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur en op donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur binnenlopen in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk. Een ander tijdstip of een andere locatie (in Lieshout, Aarle-
Rixtel of gewoon bij u thuis), kan voortaan op afspraak.

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon

KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

20%
€ 49,95

KINDERKLEDING

KORTING

tussenwoning  Margrietstraat 18
 Beek en Donk  

€ 154.500,00

TE KOOP

M. van Lieshout Vastgoed BV  Tel. 06-14812916



Donderdag 11 juni 2015 29
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Jubileumtoernooi Jeu de Boules
Lieshout - Op de banen van de Jeu 
de Boules club Ons Genoegen, voor 
het Dorpshuis van Lieshout, wordt 
op zaterdag 13 juni een jubileum-
toernooi gehouden. Iedereen is van 
harte welkom om mee te boulen. 
Om 13.00 uur is de inschrijving bij 
de banen en om 13.30 uur starten 
we met de eerste van drie ronden. 
De paren worden gevormd door lo-
ting. 

Na elk ronde speelt u met iemand 
anders en tegen iemand anders. 
Hebt u nog nooit gebouled? Geen 
probleem. Er zijn genoeg doorgewin-
terde spelers die u de kneepjes van 
het spel kunnen bijbrengen. Hebt 
u geen jeu de boules ballen? Geen 
probleem. ‘Ons Genoegen’ heeft 
voldoende speelsets voor iedereen. 
Voor alle deelnemers is er een gratis 
kop koffie. Rond de klok van 17.00 
uur wordt deprijsuitreiking verwacht.
40-jarig bestaan koor Vogelenzang
Het KBO Seniorenkoor Vogelenzang 
bestaat dit jaar 40 jaar. Zij vieren dit 
uitbundig op zondag 14 juni en nodi-
gen alle Lieshoutse KBO leden uit om 
dit met hen mee te komen vieren. 
Om 9.30 uur is er een eucharistie-
viering in de Servaaskerk in Lieshout.  
Vanaf 14.00 uur  bent u van harte 
welkom om het jubilerende koor tij-
dens een receptie, bij ‘n hapje en ‘n 
drankje, te feliciteren in de foyer van 
het Dorpshuis. Na de receptie volgt 
een optreden van de Mariahoutse 
Liederentafel , het Aarle-Rixtels 
Gemengd Koor Euphonia, het Beek 
en Donks Gemengd Koor en  uit 
Lieshout het jubilerende koor. 

Samen Uit Eten bij de Kokse Hoeve 
De Samen Uit Eten commissie heeft 
een restaurant geselecteerd  op dins-
dag 23 juni. De keuze is deze keer 
gevallen op De Kokse Hoeve in 
Gemert. Men wordt er verwacht om 
18.00 uur. Aanmelden bij de Inloop.

Taxatiedag kunst en curiosa 
Zaterdag 27 juni kan iedereen te we-
ten komen of zijn geliefde schilderij 
of gekoesterd voorwerp echt kunst is 
of toch een curiositeit. Deze Kunst en 
Curiosadag is georganiseerd door de 
jubileumcommissie van de 60-jarige 
KBO Lieshout.  Erkende taxateurs 
gaan vanaf 13.00 uur in de grote 
zaal van het Lieshoutse Dorpshuis 
aan de slag. De zaal gaat om 12.30 
uur open. Voor verdere informatie 

over de jubileumactiviteiten zie 
www.kbolieshout.nl onder tabblad 
‘jubileum’

Inloop
De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van 10.00 tot 11.30 uur en van 
19.00 tot 20.00 uur. Loop gezellig 
binnen voor informatie, aanmelding 
of zo maar een kop koffie en een 
praatje.

Zaterdag 13 juni wordt een jubileumtoernooi 
gehouden bij Jeu de Boules club ‘Ons Genoegen’

Fotograaf: Nelly de Groot

Geslaagde Concertreis naar Trier

Beek en Donk - Het Beek en Donks 
Gemengd Koor vertrok vrijdagmor-
gen, vanaf het Ontmoetingcentrum 
in Beek en Donk, uitgezwaaid door 
de achterblijvers en Mario van 
Dinther van Omroep Kontakt, voor 
een korte concertreis naar Trier. Na 
een voorspoedige reis werden zij 
in Trier ontvangen met een warme 
lunch in de ‘Historischer Keller’. 

Na deze lunch volgde een wande-
ling onder leiding van een gids en 
een Stadstour met de bus waarbij het 
koor langs de Kaiser-Wilhelmsbrucke, 
de Moezel met de oude Moezel-
kraan en de Romerbrucke kwamen. 
Hierna ging het naar Hotel Altstadt 
gelegen in het centrum van Trier in 
de nabijheid van de Porta Nigra. 

Na een voortreffelijk diner werd de 
avond besteedt aan het verken-
nen van de omgeving en het nut-
tigen van het plaatselijke gerstenat.  
Zaterdagmorgen om 11.00 uur werd 
er door het koor een optreden ver-
zorgd op het zomerpodium op de 
Brunnenhof, een binnenplaats van de 
Porta Negra. Dit optreden was een 
groot succes. Er werd zeer goed ge-
zongen en het viel erg in de smaak 
van het publiek getuige de vraag om 
een ‘Zugabe’. De dirigent, die de 
nummers in het Duits toelichtte, gaf 
daar graag aan toe.

De middag werd gebruikt om de stad 
te verkennen. ’s Avonds was er een 
rondvaart op de Moezel die, ook van-
wege het goede weer, zeer geslaagd 

genoemd mocht worden. Aan boord 
was live muziek en er werd zeer veel 
gedanst en gezongen hetgeen de 
stemming behoorlijk verhoogde.

Zondagmorgen was het vroeg dag, 
na een uitstekend ontbijt werd het 
koor naar de St. Martin Kirche ge-
bracht waar het  Gemengd Koor 
de heilige mis mochten begeleiden. 
Ook hier werd er zeer goed gezon-
gen mede door de mooie akoestiek 
van de kerk en het, voor sommigen 
wel wat harde, orgelspel. Hierna 
werd met een goed gevoel de thuis-
reis aanvaard. Deze reis heeft weer 
eens aangetoond wat een fijne groep 
mensen er in het koor zitten, zonder 
enige wanklank waren ze drie dagen 
bij elkaar.

Voorbespreking bij PNL

Voorbespreking commissieverga-
deringen PvdA Laarbeek

Laarbeek - PNL houdt op maandag 15 
juni haar openbare voorbespreking ter 
voorbereiding op de commissievergade-
ringen van die week.  

Op deze voorbespreking komen de pun-
ten aan de orde zoals die op de verschil-
lende agenda’s staan, o.a. de Verordening 
Tegenprestatie Participatiewet, sub-
sidieprogramma Maatschappelijke 
Ontwikkeling 2016-2019, verdeling 
Klijnsma-middelen in kader van minima-
beleid, bestemmingsplan Croylaan 4a te 
Aarle-Rixtel, stand van zaken bouwplan-
nen, Nota risico-inventarisatie en bere-
kening weerstandsvermogen 2015 en de 
1e Tussenrapportage 2015. 

De volledige agenda met bijbehorende 
stukken kunt u raadplegen op de web-
site van de gemeente Laarbeek, klik-
ken op ‘Bestuur en organisatie’, dan 
‘Raadscommissies’ en daarna op de be-
treffende commissie. Ook kunt u de gra-
tis app ‘Raaddigitaal’ installeren op uw 
tablet, en daarbij de gemeente Laarbeek 
selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkingen, 
ook over andere onderwerpen, dan 
bent u van harte welkom op maan-
dag 15 juni, aanvang  20.00 uur, in het 
Ontmoetingscentrum  te Beek en Donk. 
De koffie en thee staan klaar!

Laarbeek - PvdA Laarbeek nodigt u uit 
om op maandag 15 juni aan te sluiten 
bij het overleg ter voorbereiding van de 
commissievergaderingen.

Deze vergaderingen staan gepland op 
16, 17 en 18 juni. De agenda’s van deze 
vergaderingen staan op de site van de 

gemeente Laarbeek. Onderwerpen die 
besproken worden zijn o.a. het minima-
beleid, de tegenprestatie en de nota 
risico-inventarisatie. U bent van harte 
welkom vanaf 19.00 uur in de De Dreef 
in Aarle-Rixtel.

Zo landen hier vogels om de jongen te voeren. Dit is een spreeuw in de nok 
van het huis van Leo van den Heuvel.

Tips voor Leo? Bel 06-23551653

Mooi Gespot

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, TEL. 06 - 203 80 151 

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

KRIJG JE  OOK NOG EENS EEN 

PRACHTIGE SCOOTER CADEAU*

powered by

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

MAAKT 
LUXE 

BETAALBAAR

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

BIJVOORBEELD 
KEUKEN RIETVELD

van 6.898,-

voor 

4599,-

ZANUSSI 
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig 
geïntegreerd

ZANUSSI 
ZEI6840FBA
inductiekookplaat 
60 cm

ZANUSSI 
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met  
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI 
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat 
75 cm

van 699,-
voor 

379,-
van 789,-
voor 

399,-

van 999,-
voor 

529,-
van 729,-
voor 

389,-

Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren 15mm 
dik, 19mm breed al 
vanaf: € 36,- m2

diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95 

m2
Voor elke 
smaak en 
elk budget

11,95

m2

* GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

Elke laatste zondag v/d maand 
zijn wij geopend

van 11.00 - 16.00 uur

3000m2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK. 
KOM, KIJK.... EN BELEEF!

1600 m²
showtuin

PVC – Houten
vloeren

Kleurvaste
bestrating

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

KRIJG JE  OOK NOG EENS EEN 

PRACHTIGE SCOOTER CADEAU

OOK DE 
ZOMER IN 

JE BOL? 

KEUKEN RIETVELD

van 6.898,-van 6.898,-

voor
SCOOTER, 

T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

BIJVOORBEELD

KEUKEN RIETVELDKEUKEN RIETVELD

SCOOTER, 
T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

van 262,-
voor 

209,-
van 33,85
voor 

19,95pm2

van 447,-
voor 

209,-

BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BADKAMER

MAGNUM ELECTRISCHE 
VLOERVERWARMING

WAND TEGELS SPHINX WANDCLOSET

GRATIS OPBLAAS JACUZZI
T.W.V. 549,-*

30 x 60 cm mat of glans wit Topkwaliteit, Compleet assortiment, diverse afmetingen. 
Incl. digitale klok thermostaat, prijs vanaf 1m²

met Softcloset zitting compleet Wisa
inbouwelement en bedieningsplaat

Maten:
• 2m2  238,-
• 3m2  268,-
• 4m2  319,-

3000

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

3000

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN 

  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Fleuril vloeibaar 
wasmiddel
fl acon 1350 ml.

W 24 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

1+1
GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. Prijsvoorbeeld: 2 fl acons 

Fleuril wasmiddel vloeibaar color à 1350 ml.van 4.10 voor 2.05

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Vrouwenbeweging houdt jaarlijks 
uitstapje 

Serenadedag harmonie De Goede 
Hoop

Verkoop van tweedehands kleding

Beek en Donk – Vrouwenbeweging 
Beek en Donk houdt dinsdag 16 
juni haar jaarlijkse uitstapje. Zij 
vertrekken om 8.30 uur vanaf het 
Ontmoetingscentrum te Beek en 
Donk. Op deze dag bezoeken zij 
in Terschuur het Speelgoed en 
Oude Ambachten museum en 
gaan ze naar Amersfoort. 

Ze worden om 10.00 uur ver-
wacht in Terschuur en krijgen een 
ontvangst met koffie en gebak. 
Daarna bezoeken ze op eigen gele-
genheid het museum. In totaal zijn 
er 150 verschillende ambachten te 

zien. Zo hebben ze bijvoorbeeld de 
groenteboer, de DAF garage, de 
metselaar, de bontwinkel, jenever-
stokerij, de dameskapper, de hoe-
demaakster en nog veel meer. 

Om 13.00 uur staat de lunch 
klaar, waarna ze vertrekken naar 
Amersfoort om deze mooie stad op 
eigen gelegenheid te bezichtigen 
en leuke dingen te gaan doen. Om 
17.00 uur vertrekken ze weer naar 
Beek en Donk, waar bij Herberg ‘t 
Huukske de dag afgesloten wordt 
met een diner.

Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede 
Hoop houdt op zondag 12 juli haar 
jaarlijkse Serenadedag. Een dag 
waarop vele personen in het zon-
netje gezet worden. Het begint om 
12.00 uur in conferentieoord De 
Couwenbergh met het uitreiken van 
de muziekdiploma’s wat afgewis-
seld wordt met enkele korte optre-
dens van de leerlingen. 

Vervolgens worden 3 jubilarissen van 
de harmonie gehuldigd, te weten 
Madelon van Berne, Mandy Prinsen 

(beiden 40 jaar lid) en Wim Swinkels 
(25 jaar lid). Daarna is het tijd voor 
de serenade voor de 50-, 55-, 60- 
en 65-jarige bruidsparen en ove-
rige gedecoreerden uit Aarle-Rixtel. 
Bruidsparen die nog geen uitnodi-
ging ontvangen hebben kunnen, 
indien ze deze Serenadedag willen 
bijwonen, contact opnemen met het 
secretariaat (tel. 06-51774142). De 
middag wordt muzikaal opgeluisterd 
door het groot orkest van de harmo-
nie en orkest La Banda. 

Beek en Donk – In Beek en Donk wordt 
van woensdag 17 tot en met zaterdag 
20 juni een verkoop gehouden van 
tweedehands kleding.

Aan het Berkendijkje 8 worden tussen 
10.00 en 17.00 uur kleding in de maten 
36 tot en met 50 aangeboden. Kom ook 
een kijkje nemen. 

Toch weer Jazz in Catstown
Helmond/Laarbeek - Inderdaad, het 
is toch weer mogelijk, Jazz in Cats-
Town. Op zaterdag 13 juni treedt het 
Laarbeekse BBC-jazz  op in Helmond 
tijdens het Drakenbotenfestival, dat 
de Rotary afdeling Helmond organi-
seert. De opbrengst is bestemd voor 
kika. Met de opbrengst van dit festijn 
wordt de kinderkanker afdeling van het 
Elkerliek ziekenhuis opgeknapt.

BBC-jazz uit Beek en Donk ver-
leent graag haar medewerking om 
van dit festijn een groot succes te 
maken en om het goede doel op 
deze manier muzikaal te onder-
steunen. BBC-jazz verzorgt graag 
een gevarieerd programma met tal 
van populaire en goed in het ge-
hoor liggende muziekstandards. 
Zuid-Amerikaanse swingnummers 

met een hoog gehalte aan Samba 
worden afgewisseld met lekker in 
het gehoor liggende easy-listening 
Bluesmusic. Met nummers als Blue 
Skies, Moten Swing, All Blues en It 
don’t mean a thing, if it ain’t  got 
that swing geven ze al aan welke 
richting het repertoire deze middag 
uit gaat. 

Hulde aan jubilaris Wim van Elten 
Aarle-Rixtel – Tijdens de jaarlijkse 
Teerdag, op zaterdag 13 juni, zetten 
de gildebroeders van het Gilde Sint 
Margaretha hun lid Wim van Elten in 
het zonnetje. Als jonge vent sloot hij 
zich in 1965 aan, nu na vele actieve 
jaren, maar liefst 50 jaar gildebroe-
der. Dit is voor het Sint Margaretha 
gilde een moment om even bij stil te 
staan. 

Velen van u kennen hem wellicht 
als de meubelmaker uit Aarle-Rixtel. 
Wat u waarschijnlijk niet weet, is 
dat Wim op vroege leeftijd deel uit 
maakte van het korps Mariniers. De 
lijfspreuk, Qua Patet Orbis (‘zo wijd 
de wereld strekt’) staat in Wim’s ge-
heugen gegrift alsmede de korps-
waarden: ‘Verbondenheid, Kracht & 
Toewijding’. Deze waarden zijn ook 
zeer goed van toepassing op het 
gilde waar broederschap enorm be-
langrijk is. 

Binnen het gilde was en is Wim altijd 
een actief lid. Tot 1972 beoefende 
hij vendelen en was jurylid in zowel 
Kring Peelland als op federatief ni-
veau van 1972 tot en met 2014. Wim 
wilde meer betrokkenheid en werd 

in 1973 tot bestuurslid gekozen, hij 
bleef deze functie vervullen tot 1993. 
In de tussenliggende periode ver-
vulde Wim diverse belangrijke rollen 
o.a. die van Commandant en stan-
daard ruiter. Bovendien was hij van 
1973 tot en met 2014 wapenmees-
ter en trad jaarlijks aan als  Paukenist 
tijdens diverse regionale optochten 
en schuttersconcoursen. Op kermis-
maandag 24 augustus 1992 schoot 
Wim zich tot Koning van het Gilde 
Sint Margaretha, ongetwijfeld een 
van zijn hoogtepunten binnen het 
gilde. Als meubelmaker was Wim 
voor het gilde van onschatbare waar-
de, diverse meubelstukken waaron-
der het ‘In Memoriam’ bord komen 
van zijn meesterhand. 

Maandelijks vertelt Wim zijn anekdo-
te, die naar alle serieuze vragen elke 
vergadering iedereen weer aan het 
lachen brengt. Tijdens de jaarlijkse 
teerdag op zaterdag 13 juni wordt 
Wim van Elten een receptie aange-
boden in het gildepaviljoen aan de 
havenweg 6a te Aarle-Rixtel. Beste 
Wim, bij deze wil het gilde je alvast 
feliciteren met je 50 jaar lidmaat-
schap!

Jubilaris Wim van Elten
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Mariahout - Van woensdag 3 juni tot en 
met zaterdag 6 juni heeft op Sportpark de 
Heibunders van VV Mariahout voor de 
32e keer het jaarlijkse buurtvoetbaltoer-
nooi plaatsgevonden. 

Tijdens dit toernooi strijden de verschil-
lende buurtverenigingen om de titel 
Buurtvoetbalkampioen van Mariahout. 
Onder het genot van het mooie weer, de 
vele toeschouwers en spelende kinderen is 
de onderlinge strijd van de gemixte buurt-
teams groot. De titel ‘Buurtkampioen van 
het jaar’ is een belangrijke titel die door 
het jaar heen bij menig bijeenkomst en/
of feestje de revue passeert. Dit jaar heeft 
zelfs een buitendorps team met ex-Maria-
houtenaren meegedaan om dit fantastische 

traditionele dorpsevenement nog eens te 
mogen beleven. 

Op de finaledag streden twee teams van 
buurtvereniging De Moerasvogels om de 
eerste plek. Onderling was er veel strijd 
in de wedstrijd. Uiteindelijk bleek team 
Moerasvogels 1 de geluksvogel en team 
Moerasvogels 2 de pechvogel met een 2-1 
overwinning. Een uitdaging voor de andere 
buurten om de Moerasvogels volgend jaar 
van de eerste en tweede plek te verslaan. 

De organisatie kijkt terug op een fantas-
tisch toernooi met veel voetbalplezier, ge-
zelligheid en bovenal sportiviteit. Hieronder 
volgen de uitslagen van het buurtvoetbal 
en de penaltybokaal bij de jeugd. 

ALSNOG JE HAVO- OF 
VWO-DIPLOMA 
HALEN?

ALSNOG JE HAVO- OF 
VWO-DIPLOMA 
HALEN?

DONDErDAG 18 JuNI
MAANDAG 22 JuNI

KEIZERIN MARIALAAN 2 
HELMOND

19.00 - 21.00 uur

INFO-AVONDEN

WWW.VAVOcOLLEGE.NL

25
28

8/
1

Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

Buurtvoetbal Mariahout: Strijdende (Geluk en Pech)Vogels!

vlnr: Kay Leenders, Coen Daniëls en Mees Kuipers 25% KORTING 
OP ALLE ROLLATORS 
Deze actie is geldig van 8 juni t/m 24 juli

25% KORTING25% KORTING
OP ALLE ROLLATORS
Deze actie is geldig van 8 juni t/m 24 juli

25% KORTING
OP ALLE ROLLATORS
Deze actie is geldig van 8 juni t/m 24 juli

Rollatortestdag 
vrijdag 19 juni, 10.00 tot 16.00 uur 
Kanaaldijk Noordoost 18, Helmond

* Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

• Persoonlijk advies van één van onze rollatorspecialisten   • Kopje koffie of thee met iets lekkers   • Ruime keus: Maar liefst 20 verschillende modellen!   • Óók speciale / maatwerk rollators!   • Bij de aanschaf van een rollator krijgt u gratis een     1-jarig onderhoudscontract **

 www.zorgboogthuiszorgwinkel.nl

*    Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. 
** Alléén geldig op de rollatortestdag

Einduitslag Buurtvoetbal Mariahout
1e Moerasvogels 1
2e Moerasvogels 2
3e Veghelsedijk/Rooijseweg
4e Kom/Oranjebuurt
5e Buitendorps team
6e Kempkens
7e Bernadettestraat
8e Heideriet/Bruukske
0-6 jaar
1e Mees Kuijpers
2e Coen Daniels
3e Kay Leenders
7-9 jaar
1e Simon Barten
2e Daan van der Linden
3e Bart van Rooij
10-12 jaar
1e Joep van Hoof
2e Wout Barten
3e Kylie van Hoof

13-15 jaar 
1e Brent Maas
2e Thijs van Wanrooij
3e Twan Vermeulen



Donderdag 11 juni 2015 33
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen,  ongeacht 
welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. U vindt ons in onze woonzorg-
centra bij u in de buurt, in een thuiszorgwinkel of we komen bij u aan 
huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Voor alle generaties!

• Wijkzorg en -verpleging
• Wonen met zorg
• Behandeling en begeleiding
• Revalidatie
• Woonverpleging
• Kraam- en 
 jeugdgezondheidszorg

• Specialistische zorg
• Terminale zorg
• Hulpmiddelen
• Welzijn en services
  en meer...

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Topresultaat ‘vrienden voor vrienden’ 
tijdens Alpe d’HuZes

Mariahout - Maarten de Louw en 
Adrie Dekkers beklommen namens 
team ‘vrienden voor vrienden’ de Alpe 
d’Huez 6 keer. Dit gebeurde tijdens de 
Alpe d’HuZes, die op 4 juni is verre-
den. Het was een zware, hete dag maar 
de voldoening is enorm.

Als verrassing waren de grondleggers 
van ‘vrienden voor vrienden’ Ton van 
Uden en Alex Eleveld, samen met hun 
vrouwen Rianne en Marion naar de Alpe 
afgereisd. Ze kwamen aan op woens-
dag om Adrie en Maarten, samen met 
hun familie te verrassen. Dit was na-
tuurlijk waar ook iedereen op gehoopt 
had. Ze hebben live mee kunnen maken 
wat er zich afspeelt en met eigen ogen 
kunnen aanschouwen dat Maarten 
en Adrie over de finish kwamen. 

Om 4.30 uur klonk het startschot, maar 
liefst 4.318 deelnemers stonden aan 
de start van dit indrukwekkende eve-
nement. Een machtig gezicht langs de 
route, duizenden enthousiaste mensen 
en al die brandende kaarsjes. Adrie had 
na de 3e keer een lichte twijfel of hij 
dit wel ging halen, maar na de 5e keer 
was hij er zeker van dat hij ook de 6e 
keer naar boven wilde. Maarten kreeg 
het de 5e maal zwaar te verduren, maar 
ook hij herpakte zich en heeft 6 keer de 
finish gepasseerd. Van de 4.318 deel-
nemers hebben er 380 deelnemers de 
Alpe 6x gefietst. Vrienden voor vrien-
den is dus erg trots op dit mooie eind-
resultaat. 

Een geweldig resultaat, zowel sportief 
als financieel. Maar liefst €8.389,23 is 

tot nu toe het bedrag wat het team 
inzamelde.  Een fiets- en wandel-
tocht werden er georganiseerd, met 
hulp van de vrienden Twan, Jorlan en 
Patrick van Hoof, die samen met hun 
vrouwen bijsprongen, werden dit ge-
slaagde acties. Ook leverde de ver-
koop van nieuwe aardappelen, zout 
en potgrond het nodige op. Er kwa-
men giften binnen en er heeft in ver-
schillende winkels een flessenzuil ge-
staan voor statiegeld. Namens team 
‘vrienden voor vrienden’ willen zij 
daarom iedereen bedanken die hen 
op wat voor manier dan ook hebben 
gesteund, om dit geweldige resultaat 
te behalen. Voor verdere info kijk bij 
opgeven is geen optie, onder ‘vrien-
den voor vrienden’.

Vraag Internet Bankieren aan  
en krijg twee unieke zomerglazen.*

Geldzaken regelen  
op uw eigen manier
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Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I  www.vanmoll.nu

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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Sportend Laarbeek
Beek en Donkse Kirsten Bevers 
Nederlands kampioen

ASV’33 houdt 
familiedag 

turnen

Beek en Donk/Hoofddorp – In 
Hoofddorp vonden afgelopen zon-
dag de toestelfinales plaats voor 
senioren 2e divisie. De Beek en 
Donkse Kirsten Bevers had zich op 
12 april geplaatst voor deze toestel-
finale op het onderdeel vloer. 

Zij was als tweede aan de beurt. Het 
was een spannende strijd waarbij de 
eindpunten vrij dicht bij elkaar lagen. 
Haar teamgenoot had dezelfde eind-
score, maar omdat Kirsten een hoge-
re score had qua uitvoering mocht ze 
zich Nederlands Kampioen op vloer 
noemen.
 
Kirsten is als 5-jarige begonnen bij 
Turnvereniging De Ringen  in Beek 
en Donk en werd al snel in de wed-
strijdgroep geplaatst. Na zeven jaar 
fijn getraind te hebben bij De Ringen 
is ze in Helmond bij HT’35 gaan tur-
nen, waar ze vanuit de 3e divisie 
door een podiumplaats tijdens het 
Nederlands kampioenschap naar 
de 2e divisie is doorgestroomd. Nu 
heeft ze dit seizoen mooi af kunnen 
sluiten met een gouden medaille op 
vloer.

voetbal

Aarle-Rixtel - De familiedag is 
vanaf dit seizoen aan het eind van 
het seizoen, op zondag 14 juni, in 
plaats van aan het begin van het 
seizoen. Dit is de allerlaatste acti-
viteit voor de zomerstop.

Bij de junioren worden de mini’s, 
F-, E-, D-, en C-spelers gemixt. In 
elk team zitten dus spelers van al 
deze leeftijdscategorieën door el-
kaar. Ook bij de senioren zijn er ge-
mengde teams die een negenkamp 
gaan spelen. De ASV-familiedag 
begint om 13.30 uur met de in-
deling van de verschillende teams 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Hierna is er een spectaculaire hon-
denshow op het hoofdveld. Vanaf 
17.00 uur wordt het voetbalsei-
zoen definitief afgesloten met een 
feest voor alle leden vanaf 16 jaar 
met partner of introducee. Er wor-
den dan ook diverse jubilarissen 
gehuldigd. DJ Aad zorgt voor de 
muzikale ondersteuning.

Het programma voor deze dag ziet 
er als volgt uit:

13.30 uur: 
Indeling junioren- en senioren-
teams

14.00 uur: 
Start Negenkamp (9 verschillende 
spellen)

16.30 uur: 
Einde Negenkamp

16.35 uur: 
Spectaculaire hondenshow

17.00 uur:
Prijsuitreiking Negenkamp

17.15 uur: 
Start feestavond met DJ Aad

17.30 uur: 
Huldiging jubilarissen

Consumpties kosten tijdens de 
ASV-familiedag slechts € 1,-

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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GITAARLES
VOOR 

50-plussers

Geen noten
Begeleiden 

liedjes                                                                                                                                               
jaren ’60 en ‘70

Info:
nicovandewetering@kpnmail.nl
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Het talent van deze week, Kirsten Bevers, kan haar  bon tot 
donderdag 18 juni ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans 
op een waardebon van €10 van 
Sportshop Laarbeek en verras je om-
geving.

Kirsten Bevers

Kirsten Bevers uit Beek en Donk is afgelopen 
weekend Nederlands Kampioen geworden 
op het onderdeel ‘vloer’ in de tweede divisie 
senioren 

t u r n e n
Kirsten Bevers
t u r n e n
Kirsten Bevers

donderdag 18 juni ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

75-JARIG JUBILEUM
15 JAAR GELEDEN:

VOLGENDE WEEK: DE GENERAAL

De festiviteiten omtrent het 90‐
jarig jubileum van Sparta’25 staan 
op het punt van beginnen. Naast 
de aandacht voor de komende 
activiteiten nemen wij u de 
komende weken in deze rubriek mee terug naar het verre 
en minder verre verleden van Sparta’25.

Het vorige jubileum van Sparta’25, bij het 75‐jarig bestaan in 2000, staat 
bij menigeen nog steeds in het geheugen gegrift. Vele groots opgezette 
activiteiten geven het jaar in Beek en Donk een groenwitte tint. Naast een 
24‐uurs voetbalmarathon en een clubloterij waarbij de hoofdprijs een
personenauto is, komen tijdens een feestweek in augustus 2000 onder 
andere Frans Bauer en Kane naar de grote feesttent op het trainingsveld 
van sportpark ’t Heereind. Vele fans uit Laarbeek en ver daarbuiten komen 
naar Beek en Donk om hun favoriete artiesten te zien en te horen. Een 
spectaculaire dienstenveiling met emotionele momenten en een Spartade 
voor de Spartajeugd zijn slechts enkele van de vele andere activiteiten die 
tijdens deze speciale feestweek worden georganiseerd.

Sportief gaat het Sparta’25 in het jubileumjaar minder voor de wind. Mede 
door een versterkte degradatieregeling degradeert Sparta’25 1 in seizoen 
1999‐2000 voor de tweede keer op rij, nu naar de vierde klasse van de KNVB. 
Deze sportieve tegenvaller is in het huidige jubileumjaar niet meer mogelijk 
want het eerste elftal van Sparta’25 wist dit seizoen af te sluiten met een zesde 
plaats in de tweede klasse.

komende weken in deze rubriek mee terug naar het verre 

Geslaagd jubileumkamp bij Bedo

Noa Otten Brabants Kampioen

Beek en Donk - Dit jaar bestaat hand-
balvereniging Bedo 30 jaar. Daarom 
werd dit jaar voor de tweede keer 
een jubileumkamp georganiseerd, 
waarbij alle leden welkom waren. 
Het grootste deel van de vereniging 
had zich opgegeven, van de jongste 
jeugd tot de senioren. Vrijdag ver-
trokken de meesten naar de locatie 
in Ommel, mooi gelegen in landelijk 
gebied tussen weilanden en bossen. 

Bij aankomst werden de slaapzalen in-
gericht, waarna de eerste activiteiten 
op het programma stonden zoals ken-
nismakingsactiviteiten en een knutsel-
programma. Het avondprogramma in 
de bossen viel helaas wegens weersom-
standigheden grotendeels in het water.

Op zaterdag was het prachtig weer. 
De organisatie had een zeskamp 
voorbereidt en in tien teams streden 
de leden om de eer. Na het avond-
eten was er een avondprogramma. 
Er werd een quiz gehouden met tus-
sendoor kleine optredens door enkele 
leden. Daarna was het tijd voor een 
gezellig rondje om het kampvuur ter 
afsluiting van de avond.

Op zondag werd de dag in alle 
vroegte begonnen met een rondje 
ochtendgymnastiek. Daarna werd 
aangeschoven voor het ontbijt, 
waarna ze naar het nabijgelegen 
bos gingen voor een ochtendje 
bosspellen. Bij terugkomst wacht-
te een lunch en kon er begonnen 

worden met inpakken en oprui-
men. In de middag was het tijd 
voor een klein sporttoernooi. Op 
vier velden werd fanatiek volleybal, 
handbal, voetbal en ultimate fris-
bee gespeeld. Het weer was perfect 
voor een middagje sporten. Tegen 
half vijf werden de laatste zaken 
opgeruimd en was het tijd voor 
de prijsuitreiking. Moe maar vol-
daan keerde iedereen huiswaarts. 

Een pluim voor de organisatie die 
een prachtig kamp hadden geor-
ganiseerd en een pluim voor alle 
aanwezigen voor hun inzet en 
enthousiasme die het kamp tot 
een succes hebben gemaakt.

handbal

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

dansen

Beek en Donk - Eindelijk was 
het zover, zondag 7 juni. Noa 
Otten kon zich bewijzen op de 
Eindbrado, samen met Vera, waar 
ze duo mee danst.

Samen hebben ze enorm veel tijd 
doorgebracht in de dansschool om 
het dansje perfect onder controle 
te hebben. Daarnaast nam Noa 
ook deel met haar solo. Met ge-
zonde zenuwen reed ze samen met 
haar grootste supporters, moeder 
en grote nicht, af naar Maarheeze, 
waar ze later de sterren van de he-
mel danste. 

Het was erg spannend, want de 
categorie waar Noa in danst, 
is de hoogste categorie en dus 
zijn er heel goede concurrenten. 
Uiteindelijk wist ze met haar solo 
en duo de 1e prijs in de wacht te 
slepen en is ze Brabants kampioen!

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK
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AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

APK-ACTIE BIJ AUTO CORSTEN

€29,95
INCLUSIEF

VIERGASTEST/ROETMETING EN RDW AFMELDKOSTEN

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

Turnen Turnvereniging De 
Ringen viert 50-jarig 
jubileum

Vlnr: Johan, Anne, Boukje en Ferry

Beek en Donk – In Sporthal D’n Ekker hield 
wethouder Briels zaterdag 30 mei een korte 
toespraak, de kinderen wilden namelijk zo snel 
mogelijk gaan springen op de springkussens die 
in de zaal zijn opgesteld. Hij heet alle leden en 
oud-leden die op de tribune zitten welkom, want 
wie is er nou vroeger geen lid geweest van De 
Ringen. 

De wethouder benadrukt dan ook het belang van 
sportverenigingen voor de samenleving en prees 
de vrijwilligers voor al hun tijd en inspanningen 
die zij leveren om kinderen met plezier te laten 
turnen. Dan het officiële stuk, de Wethouder feli-
citeert de club met deze mijlpaal en overhandigd 
een check aan de penningmeester, daarna ren-
nen de kinderen naar de springkussens en kan het 
feest beginnen.

Behalve wat oud-leden was ook de eerste voor-
zitter, Henk Verschuren, in de zaal aanwezig. 

Samen met de huidige voorzitter, Jan Vereijken, 
liepen zij een rondje door de zaal en het mate-
rialenhok. Het deed Henk goed om te zien dat 
de vereniging zoveel eigen turntoestellen had, 
dat was in het begin wel anders. Hij genoot ook 
zichtbaar van het plezier dat de kinderen beleef-
den aan het springen.

Deze jubileumdag was verdeeld in 3 activiteiten. 
Voor de middag hebben de jongste kinderen 
gesprongen, na de middag de grotere kinderen 
en als afsluiting een BBQ. Tijdens al het rennen 
en springen werden de kinderen getrakteerd op 
drinken, spekjes en stukjes appel. Als afsluiting 
kregen ze frietjes en een snack. Tijdens de BBQ 
werd er ook even stil gestaan dat Franka van de 
Coer en Harrie Swinkels tot het groepje trainers 
van het eerste uur behoren.

Links trainer Franka, achter de kast eerste voorzitter Henk Verschuren, 
rechts huidig voorzitter Jan Vereijken, tezamen met enkele jeugdige atleten

Boksen

Badminton

Goed debuut voor 
Sam van Iersel

B.C. de Ganzeveer 
wint beker 2

Beek en Donk - De eerste wedstrijd is er altijd 
spanning, al was er bij Sam van Iersel niet veel 
van te merken. 

Een goed uitgevoerde opdracht van Sam om 
met een gesloten dekking te werken. Kijkend en 
wachten op de kansen die volop te krijgen wa-
ren. Zonder teveel kracht en meteen counteren 

waren alle drie de rondes een prooi voor de pu-
pil van Riny Heesakkers. Geen enkele seconde 
kwam Sam in gevaar en was heer en meester 
in de ring. Hij werd terecht winnaar van dit ge-
vecht. 

Komende zondag vecht de Laarbeekse boks-
school een wedstrijd in Eindhoven.

Aarle-Rixtel - Tijdens de bekerfinales van de 
HBB vorige week had Ganzeveer een team in 
de finale van beker 2. Anne, Boukje, Luc, Johan 
en Ferry moesten het in de finale opnemen te-
gen Mierlo. 

Het duel begon gelijk spannend, doordat zowel 
de gemengd dubbel van Anne en Ferry en de 
enkel van Luc in 3 sets beslist werden. De ge-
mengd dubbel werd nipt verloren, terwijl Luc 
wel wist te winnen, wat een 1-1 tussenstand be-
tekende. Ganzeveer zette vervolgens een grote 
stap richting winst doordat zowel de herendub-
bel van Ferry en Johan als de damesdubbel van 
Boukje en Anne gewonnen werd. Dit betekende 
dat Ganzeveer nog maar 1 wedstrijd van de res-
terende wedstrijden hoefde te winnen. 

Mierlo gaf zich echter nog niet gewonnen en zo 
werden de gemengd dubbels van Boukje en Luc 
en van Anne en Johan beiden gewonnen door 
Mierlo, waardoor de stand opeens weer gelijk 
was. De laatste damesenkel van Boukje moest 
de beslissing brengen. Boukje begon goed en 
won overtuigend de 1e set, maar de tegen-
standster werd steeds sterker en zo ontstond er 
een echt gevecht in de 2e set met kansen over 
en weer. Na een lange set die in 23-21 eindigde, 
was het Boukje die aan het langste eind trok en 
zo won Ganzeveer de beker. 

Anne, Boukje, Luc, Johan en Ferry, maar zeker 
ook Pim en Annemarie, die in vorige rondes 
meegespeeld hadden, gefeliciteerd!
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Bombay Sapphire gin*
fl es 500 ml.

16.99

W 24 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

11.49
liter 22.98

Bombay Sapphire gin*Bombay Sapphire gin*Bombay Sapphire gin*

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Bestuur Badminton Club Lieshout op volle sterkte

Zeer geslaagd jeugdkamp BC Mixed

Lieshout - Het bestuur van 
Badminton Club Lieshout is uit-
gebreid. Tim van Bommel heeft 
zitting genomen in het bestuur, 
waardoor het bestuur uiteindelijk 
op volle sterkte is. Al jaren werd 
de vereniging bestuurd door vier 
bestuursleden, maar door de toe-
treding van Tim van Bommel is het 
bestuur gecompleteerd naar de ge-
wenste bezetting. 

Jeugdzaken
Tim van Bommel is natuurlijk al ja-
ren een zeer gewaardeerde vrijwil-
liger bij Badminton Club Lieshout. 
Tim is o.a. onderdeel van de jeugd-
begeleiding die wekelijks de jeugd 
van Badminton Club Lieshout be-
geleid. Ook is Tim in het verleden 
al eens gekozen tot ‘vrijwilliger van 
het jaar’, waaruit blijkt dat hij zich al 
jaren positief inzet voor de vereni-
ging. Tim heeft in zijn huidige func-
tie als jeugdbegeleider veel contact 
met de jeugd en zal in het bestuur 
van Badminton Club Lieshout dan 
ook de portefeuille ‘jeugdzaken’ op 
zich nemen als zijn specifieke taak. 
Deze taak ligt tot op heden bij be-
stuurslid Derek Dirven, die door zijn 
drukke werkzaamheden steeds ver-
der af is komen staan van de jeugd, 

waardoor hij deze groep niet meer 
optimaal kan vertegenwoordigen 
binnen het bestuur. Het bestuur is 
dan ook erg blij met de toetreding 
van Tim van Bommel, waardoor er 
weer een rechtstreekse lijn naar de 
jeugd ontstaat. 

Extra bestuurslid
Tim treed als extra lid toe tot het 
bestuur, waardoor het bestuur 
wordt uitgebreid van vier naar vijf 
leden. Dat is een aantal, dat altijd 
nagestreefd werd, maar nooit ge-
haald werd. Uiteindelijk zal Derek 
Dirven, die tot heden de jeugd-
belangen behartigde een andere 
specifieke taak krijgen binnen het 
bestuur: alle leden van het  bestuur 
hebben immers een algemene taak 
én een specifieke taak. Zo is Ingrid 
Bergé specifiek verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie en de 
financiën. Ria Donkers is specifiek 
verantwoordelijk voor het secre-
tariaat en Stan van Vijfeijken is 
naast voorzitter van het  bestuur 
ook verantwoordelijk voor de in- 
en externe communicatie. Tim van 
Bommel, die nu dus toetreedt, zal 
als specifieke taak de behartiging 
van de jeugdafdeling krijgen. Derek 
Dirven zal hem in eerste instantie 

daarbij ondersteunen en uiteindelijk 
een andere specifieke taak krijgen: 
er zijn immers meer dan voldoende 
terreinen binnen Badminton Club 
Lieshout die de specifieke aandacht 
van een bestuurslid vragen.

Beek en Donk/Elsendorp – Ruim 50 
kinderen en 20 begeleiders van bad-
mintonclub Mixed zijn in het week-
end van 5, 6 en 7 juni op jeugdkamp 
geweest naar kampeerboerderij De 
Kastanjes in Elsendorp. Dankzij de 
goede voorbereiding, de enthousiaste 
begeleiders, het geweldige weer, de 
schitterende locatie en natuurlijk alle 
vrolijke kinderen was het een zeer ge-
slaagd weekend. Het thema van dit 
jeugdkamp was ‘Spongebob’.

Vanuit sporthal d’n Ekker vertrokken 
de kinderen met de begeleiders naar 
Elsendorp. Ondanks het zeer warme 
weer was de fietstocht voor niemand 
een probleem. De tassen en andere 
spullen werden per auto vervoerd. Bij 
aankomst werden de kinderen ver-
deeld over de slaapzalen, die meteen 
ingericht werden. Bij het openings-
verhaal werd duidelijk dat het dorp 
van Spongebob en zijn vrienden was 
verwoest door een orkaan en dat 
de bewoners in een ander dorp wa-
ren beland. Dat dorp, Shuttlebroek, 
moest nog helemaal gebouwd wor-
den. Gelukkig waren alle kinderen 
er om hierbij te helpen. In groepjes 
werden zes schitterende huizen ge-
bouwd. De nieuwe burgemeester van 
Shuttlebroek kwam het dorp officieel 
openen. Na een presentatie door de 
bouwers konden de bewoners weer 
terug naar hun huizen. De oudste 
kinderen gingen zaterdagavond nog 

de bossen in voor een zeer spannend 
nachtspel. In de bossen moesten ze 
op zoek naar enge wezens waar ze 
attributen konden verzamelen. De 
Vliegende Hollander waarde rond om 
ze de stuipen op het lijf te jagen en om 
de attributen af te pakken. 

De laatste dag stond de zeskamp op 
het programma. Op het mooie bui-
tenterrein stond onder andere een 
stormbaan, een sponzenspel en een 
vliegend tapijt. Onder het genot van 
de heerlijke zon werd fanatiek ge-
sport. Het weekend werd gezamenlijk 

afgesloten en in groepjes fietsten de 
kinderen en de begeleiders weer terug 
naar Beek en Donk. 

Er wordt nog een film gemaakt van 
het jeugdkamp. Die krijgen de kin-
deren over een paar weken te zien in 
de kantine van de sporthal. De foto’s 
zijn nu al te zien op de fotopagina van 
www.bcmixed.nl. Je kunt BC Mixed 
ook volgen op Facebook, Twitter en 
Instagram. Plaats je een bericht met 
#bcmixed dan komt je bericht op de 
Social pagina van BC Mixed. 

Tim van Bommel trekt hier zijn 
trainingsbroek uit en is klaar om 
in het bestuur van Badminton 
Club Lieshout te stappen

Groepsfoto Jeugdkamp 2015 BC Mixed

INSPIRATIE!
We zitten al weer richting de grote 
vakantie! De laatste voetbalwedstrijdjes, 
met hun bekende emoties, zijn zowat 
allemaal gespeeld en eenieder weet waar 
hij volgend seizoen staat te voetballen. 
Niemand hoeft zich niet meer te laten 
inspireren, ‘lucht op te zuigen in je 
longen’, het seizoen is ten einde!
Waar kun je het dan nog over hebben?  
Waardoor zal ik me nu dan door laten 
inspireren? Och, er zijn nog genoeg 
dingen die je aanspreken en waar je 
iets van wilt, kunt, mag zeggen. Neem 
bijvoorbeeld het W.K. damesvoetbal. 
Na één wedstrijd is er al geschiedenis 
geschreven! Mooi toch! Of kijk naar 
het tennistoernooi van Roland Garros, 
alwaar twee spelers in de finale stonden, 
die dat toernooi nog nimmer hadden 
gewonnen. Spannend! Je kunt ook 
naar Rosmalen om tennis te gaan kijken 
van de bovenste plank, met toppers uit 
eigen gelederen. Ook leuk, toch? En 
wat denk je van de Champions leaque 
finale te Berlijn? Twee grootmachten 
die strijden om de grootste prijs in het 
verenigingsvoetbal, de cup met de 
grote oren, waar spelers op het veld 
staan die per training meer dan 50.000 
euro verdienen, die al zo veel prijzen 
gewonnen hebben en toch als kleine 
kinderen genieten van het spelletje en 
bovenal ook sámen genieten van hun 
prestatie. Toch ook geweldig om te 
zien!? Waar halen zij hun ‘honger’ nog 
vandaan om te willen presteren, vraag 
je jezelf af? 
Maar ook veel kleiner gedacht; vele 
amateurverenigingen zijn al weer 
bezig met volgend seizoen. Spelers 
worden gevraagd bij de club te komen 
voetballen. Natuurlijk voor versterking 
van het standaardelftal of het kunnen 
bemannen van nóg een elftal meer! 

Anderen maken daar weer plaats voor 
of gaan juist hierdoor ook weer naar een 
andere club! 
Ook worden tal van jeugdcoördinatoren 
aangesteld om de kwaliteit van de 
jeugdvoetballers in de eigen jeugd op 
te krikken en vaak komt er dan na jaren 
toch niks ‘door’ naar de selectie. Zou 
de inspiratie niet van deze jeugd zelf 
moeten komen? Hebben we daar dan 
geen ‘mental coach’ voor nodig? Hoe je 
het ook bekijkt, je mag er toch vanuit 
gaan dat eenieder zijn eigen plan trekt, 
natuurlijk en hopelijk wél geïnspireerd, 
door het één of het ander. Het zal toch 
de inspiratie van het individu zijn, die 
hiervoor zijn/haar keuzes maakt. Hij of 
zij zal in een toestand gaan verkeren dat 
er creatief gedacht wordt en dat men 
dan weet hoe je iets goed moet doen!
Maar wanneer weet je dan ook, dat iets 
‘goed’ is? De één is namelijk ook weer 
vlugger tevreden dan een ander en ga 
zo maar door. In ieder geval moet je 
voor dingen open staan, voordat je 
inspiratie opdoet. Want inspiratie is de 
bron tot succes, 
in welke vorm 
dan ook!

R. van den 
Enden

COLUMN
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UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Wij zijn ook uw specialist in 

brandverzekeringen

ONGELUKJE MET UW 

BARBECUE?

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

HBV DHSZOD op bezoek bij 
HBS de Eendracht

Kleine nederlaag 
krijgsman Soranus

Lieshout – Afgelopen donderdag is 
het nieuwe nederlaagtoenooi ge-
start 2015/2016. Onze gasten waren  
Neerlandia uit Bakel die weer na een 
lange tijd bij ons terug zijn. Ze gingen er 
ook met de winst vandoor. 

Persoonlijke uitslagen van krijgsman 
Soranus zijn Ad endevoets 232 Rik v/d 
westerlo 220 Paul v/d broek 213 Willem 
beks 210 Theo v/d laar 196 Toos v/d 
graef 155 Nelly v/d laar 151 Rita ende-
voets 141.

Theo v/d laar haalde nog een mooie 

prestatie bij het NK Handboogschieten. 
Hij ging met de bronzen plak naar huis in 
de Veteranenklasse en met het team werd 
een 15e plaats behaald in de ereklasse. 

Aarle-Rixtel – DHSZOD (De Haas 
Schieten Zij Ons Doel) uit Asten-
Heusden was donderdag 4 juni met 
slechts 4 schutters aanwezig op de 
doel bij HBS de Eendracht voor het 
verschieten van de 6e wedstrijd van 
het van Ganzenwinkeltoernooi. 

Door de lage opkomst worden zij niet 
opgenomen in de verenigingsresulta-
ten van dit jaar en worden de schut-
ters alleen opgenomen in de uitslagen 
van de individuele schutters. Dat het 
niet hun avond werd, bleek ook uit het 
behaalde resultaat. Vooraf gaven zij 
aan 795 punten te gaan schieten. Het 
werden er 680, een score van -115.  

Hoogste schutters van de avond werd 
Frank Schepers van de Eendracht met 

228 punten. Hoogste schutter bij 
DHSZOD werd Piet Joosten met 201 
punten
 
Resultaten schutters de Eendracht:
1. Frank Schepers  228 (C)
2. Toon van Hoof  225 (C)
3. Walter Jansen  224
4. Erwin Wijnhoven 222 
5. Jan van Rooij  213
6. Henk Verachtert 205
7. Paul van Bakel  176
8. Arno Donkers  175
9. Gerrie v. Hoof  165 (TR)

Op donderdag 11 juni is de vol-
gende wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi. Tegenstander 
is dan HBV Houts Welvaren uit Mierlo-
Hout, aanvang 20.00 uur. 

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN 

EEN COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE 
OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  
info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN DEZELFDE 
STERKTE CADEAU. DUS EEN VARILUX BRIL

 IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

Drukke Van Goghloop in Nuenen

Lieshout/Nuenen - Prachtig weer, een 
mooi parcours, veel publiek en heel veel 
deelnemers. Alle ingrediënten waren aan-
wezig voor een mooie zaterdagavond-
wedstrijd. Zeven leden van RCL (Runners 
Club Lieshout) stonden in Nuenen aan 
de start van de Van Goghloop. 

Thijs Rijkers liep naar een 6e plaats op de 
5 kilometer in een dik persoonlijk record. 
Hij bracht zijn nieuwe toptijd naar 19:59.  
Rob Mestrom had enkele seconden meer 
nodig en finishte als 8e in 20:12. Marjan 
van den Tillaar werd 6e dame op de 5 
kilometer in een mooie tijd van 24:24. 
Afgelopen zondag stond er alweer de 
Leudal-trail van 21 kilometer op het pro-
gramma.

Evert Brouwers verkeert nog steeds in 
topvorm getuige zijn 12e plaats op de 10 
kilometer in een toptijd van 42:40 en dat 
voor iemand die de 60 al een paar jaar 
gepasseerd is.

Op de 15 kilometer liep Herman Segers 

naar een 9e plaats in 1:06:16. Ook 
Annelie Jacobs koos voor deze afstand en 
finishte ruim onder de 1:20  wat haar doel 
was. Zij liet de klok stil staan op 1:18:49, 
goed voor de 12e plaats.

Hans van de Ligt koos als enige voor de 
halve marathon en deed dit niet onver-
dienstelijk. Onvermoeibaar en met een 
glimlach op zijn gezicht kwam Hans over 
de finish in 2:02:02.

Hans van de Ligt in actie op de halve marathon in Nuenen

Programma / Uitslagen

bridgen

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Dinsdagmiddag  9 juni
 
1. Kees en Jurgen         63,75 %
2.  Mieke en Leo            62,92 %
3.  Marianne en Leny    59,17 %
4.  Maria en Leo             57,50 %
5.  Marijke en Joos        51,67 %

Uitslag woensdag 3 juni
A lijn 
1. Nettie en Arno  55,73 %
2. Marie-José en Mieke  53,65 %
3. Riek en Leo  53,13  %  
4.  Marian en Leny, Gerda en Ellen 52,08 %
5. Tonnie en jurgen  51,56 %  

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 3 juni 
Lijn A
1. Helma en Joke      61,31%
2. Antonnette en Ton       59,82%
3. Mien en Maria 58,33%
4. Annie en Thera   54,17%
5. Jan en Maria 52,08%

Lijn B
1. Riet en Cor 64,38%
2. Ton en Annelies 61,98%
3. Jo en Theo 58,33%
4. Fia en Huub 57,50%
5. Berdy en Christien  53,13%
    
De volgende zitting is op woensdag 17 
juni, zomerbridge voor iedereen (ook niet-
leden). Plaats: Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 4 juni

1.Dora en Corry                 62,00%
2.Mari en Jo                       59,50%
3.Tonnie en Hans              56,00%
4.Nellie en Cellie               53,00%
5.Annie en Leo              52,50%

De volgende zitting is op donderdag 12 
juni, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 9 juni

1. Riek en Kitty               71,25%
2. Diny en Jos                56,88%
3. Lien en Theo               55,00%
4. Lien en Jos                       51,25%
5. Bernadette en Francien   51,25%

De volgende zitting is op dinsdag 16 
juni 2015, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

Zomeravond-
bridge bij Bridge-
club Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Tijdens de zomer-
maanden organiseert Bridgeclub 
Aarle-Rixtel zomeravondbridge in 
’t Huys aan de Mierloseweg 11 in 
Helmond. 

Iedereen kan als paar inschrijven 
(vrije inloop per avond, inschrijfgeld 

€2,- per paar; aanmelden voor 19.45 
uur) en wel iedere dinsdag vanaf 16 
juni tot en met 25 augustus. Er wor-
den 24 spellen gespeeld en uiteraard 
zijn er wat leuke prijzen.  

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

Marion Dekkers-Foolen uit Lieshout
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl
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Laarbeek - Het terras stond klaar op 
vrijdagavond 5 juni bij Manege D’n 
Perdenbak voor de bezoekers van 
de Paarden Dressuur wedstrijd. ‘s 
Middags was het gras nog gemaaid en 
werd de ring klaar gezet, zodat alles er 
tiptop uitzag voor de wedstrijd. 

Om 18.00 uur ging de wedstrijd van 
start met de klasse Z, daarna de klasse 
M. Na deze klasse gereden te hebben, 
begon het vreselijk te waaien en vielen 
de hekjes buiten om. Gelukkig waren 
er genoeg vrijwilligers en toeschouwers 
om snel te helpen en werd de ring naar 
binnen verplaatst en kon de wedstrijd 
daar doorgaan.

Uitslag Laarbeekse ruiters:
Klasse B, voor Marinja vd Hurk 2x een 
1ste prijs met haar haflinger Avanti van 
de Bosrand en mooie punten met 194 
en 206. Jessica van de Laar en Neeltje 
werden 2x 2de en kregen 165 en 183 
punten.

In de klasse L1 reed Madelon Lobert met 
Ferrero een nette proef en werd 1ste met 
203 punten. Ingrid van Veggel en Euforia 
werden 2de met 194 punten, in de 2de 
proef werden ze 4de met 192 punten.

In de klasse M1 kwamen Kelly van der 
Heijden met Cerona Gg in de ring en zij 
werden 2de met 183 punten in de 1ste 
proef en 1ste in de 2de proef met 184 
punten. Cynthia Louwers en Billy Jean 
werden 3de met 183 punten en in de 

2de proef 2de met 165 punten.

In de klasse Z1 kwam Tessa van Schaik met 
Roma in de ring, zij werden 2x 2de met 
202 en 210 punten, en hebben hiermee 
de punten voor deze klasse te pakken.
De organisatie wil iedereen bedanken 
voor het helpen tijdens deze wedstrijd, 

zodat ondanks code oranje de wedstrijd 
door kon gaan. Op vrijdag 19 juni is 
er een pony dressuur wedstrijd in de 
Manege en zaterdag 20 juni speciaal 
voor kinderen die het willen proberen 
een bixie wedstrijd. Wil je hiervoor in-
schrijven, kijk dan op 
www.stichtingderaam.nl. 

Laarbeek - Zaterdag 20 juni wordt 
er vanaf 13.00 uur een Bixie pony-
wedstrijd gehouden bij Manege D’n 
Perdenbak in Lieshout.

Deze wedstrijd is een kennismaking 
met de sport voor jonge kinderen van 6 
tot 13 jaar. Zij kunnen op een vriende-
lijke en vrolijke manier een proefje rij-
den. Ook kunnen zij onder begeleiding 

van papa of mama een klein parcourtje 
rijden en/of een spelletje doen met hun 
pony. Hiervoor kun je een gratis start-
pas aanvragen, als je lid ben van de 

KNHS. Wil je meedoen, schrijf je dan 
in via onze site www.stichtingderaam.
nl of kom gezellig kijken. Het belooft 
een leuke middag te worden. 

paardensport

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

De VIKING nieuwe
iMow robotmaaiers
Terwijl u leuke dingen doet, 
zorgt hij ervoor dat uw 
grasperk perfect 
onderhouden is!

YOU RELAX, iMow

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Tessa van Schaik pakt punten in 
Klasse Z1

Bixie wedstrijd bij de Manege

Tessa van Schaik en ‘Roma’

SCHILDERWERK 
EN/OF ANDERE 

WERKZAAMHEDEN?

STEIGER MET EXTRA LANGE 
LOOPBRUG (8 METER)

HOOGWERKER

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

tuinontwerper

06  46 58 37 71 - Laarbeek
www.tuinstudiotom.nl

Tom Poppelaars

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk   
0492-462911

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

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Vrijdag 12 juni 
Activiteit Superjumpxl
18.15 uur, verzamelen ingang 
Boemerang, Beek en Donk

Zaterdag 13 juni 
Roefeldag Laarbeek
9.00 uur, alle kernen Laarbeek

Expositie Kunst en Design t/m 29 juni
13.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

KBO Jubileum Jeu de Boules Toernooi
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Speciaalbier Avond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Comedy Night
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 14 juni 
IVN wandeling Strijp/Croy
10.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel

Cultinair Lieshout
13.00 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Zomershow RC de Oude Molen
13.00 uur, Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Concert ‘To Be Continued’
14.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Drakenbootfestival Laarbeek tegen 
Helmond
14.00 uur, Kanaal centrum Helmond 

Zomershow RC de Oude Molen
16.00 uur, Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Maandag 15 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 16 juni
Meer bewegen voor ouderen (55+)
13.00 uur, Zwembad De Drie Essen
Beek en Donk 

Woensdag 17 juni Woensdag 17 juni 
Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 19 juni 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 20 juni 
Kermis Mariahout t/m 23 juni
Oranjeplein, Mariahout

Schoonduiken kanaal 
Laarbeek-Helmond
Kanaal van Laarbeek tot en met 
Helmond

Scholenzeskamp
10.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Pony Dressuur
13.00 uur, Manege D’n Perdenbak. 
Lieshout

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Feestavond Zeskamp
20.30 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Midzomernachtblazen
21.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Zondag 21 juni 
Dorpszeskamp
10.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Vaderdag Brunch
11.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Lowman reggae en ska festival
14.00 uur, OJA, Schoolstraat, 
Aarle-Rixtel

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Maandag 22 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 23 juni 
Picknick Zonnebloem Beek en Donk
11.00 uur, Gasterij Buitengewoon 
Smakelijk, Parklaan 6, Beek en Donk

Woensdag 24 juni 
Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Donderdag 25 juni 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 juni 
Crazy summerstop met de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 juni 
Toverland met &RGteens
9.00 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

ModderDag op ‘t Heikantje
12.00 uur, Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel

Bedovo Beachtoernooi
12.00 uur, Heuvelplein,
Beek en Donk 

KBO Kunst en Curiosa Taxatiedag
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Sparta’25 - Helmond Sport
18.00 uur, Sportpark ‘t Heereind,
Beek en Donk

Witte Gij Ut
19.00 uur, Erp, Keldonk en Boerdonk

Concert O&U met Harmonie 
Wilhelmina Glanerbrug
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

SplasH!! t/m 28 juni
20.30 uur, Beekse Brug, 
Beek en Donk

Vrijdag 12 juni Drakenbootfestival Laarbeek tegen Expositie ‘Verschil mag er zijn’ Vrijdag 26 juni 

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


