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Beek en Donk – Blije kinderge-
zichtjes in Kenia met ‘loomelas-
tiekjes’ en ‘loomarmbandjes’ en 
moeders met unieke, vertederende 
babyjurkjes. Het zijn de restanten 
van Kwizut 2014. In samenwer-
king met de KPJ besloot Kwizut 
om de bijna 150 ‘loombandjes’, 
jurkjes en overgebleven elastiek-
jes aan het goede doel te schen-
ken: de Amara Foundation, een 
organisatie die hulp biedt aan ou-
derloze en gehandicapte kinderen. 

Kenia 
Eén van de opdrachten vorig jaar 
was om vanuit de Knippie - een 
tijdschrift met zelfmaakmode voor 
kinderen - een babyjurkje te ma-
ken. “We kregen de meest bijzon-
dere inzendingen binnen”, ver-
telt voorzitter Ties van Oorsouw. 
Kwizut werkte afgelopen jaar sa-
men met de KPJ. Contactpersoon 
hiervan, Vera Minten, heeft een 
nichtje in Kenia, die zich inzet voor 
de Amara Foundation. “In overleg 
met haar is besloten om de jurkjes 
allemaal richting Kenia te sturen, 
zodat we de mensen daar er blij 
mee kunnen maken”, vertelt Ties. 

Maar het bleef niet alleen bij de 
jurkjes. Tijdens de geheime op-
dracht moest er ‘geloomd’ worden.  
Dit is het aan elkaar knopen van 
elastiekjes, waardoor je bijvoor-
beeld een armband kan maken. 
Ties: “We besloten om ook al deze 
‘loombandjes’ en alle overgebleven 
elastiekjes op te sturen naar Kenia.” 
Dat de kinderen en moeders daar 
blij zijn met de spullen, blijkt wel uit 
de reactie die vanuit Vera’s nicht bij 
Kwizut binnenkwam: “We hebben 
de ‘loommaterialen’ uitgedeeld in 
het St. Clare Childrenshome. Een 
Nederlandse vrijwilligster heeft 
bijna alle kinderen, van groot tot 
klein, leren ‘loomen’! De kinderen 
waren heel enthousiast. De baby-
jurkjes hebben we geschonken aan 
de moeders van de gehandicapte 
kinderen waar wij therapie voor 
betalen. Sommige moeders verko-
pen de jurkjes (als bron van inkom-
sten), andere moeders gebruiken 
de jurkjes voor hun dochtertje.”

Lustrumeditie 
Dit jaar vindt de razendpopulaire 
dorpsquiz  alweer voor de vijfde 
keer plaats. “We hebben weer 

een heleboel leuke, verrassende 
opdrachten in petto voor de deel-
nemers”, vertelt Ties enthousiast. 
“Zo kun je een zeer spectaculaire 
start verwachten, een andere in-
vulling van ‘D’n Hort op’ en veel 
andere ludieke opdrachten.” Heel 
veel meer wil de medeorganisator 
er (nog) niet over loslaten. 

Vorig jaar deden maar liefst 3500 
mensen mee aan Kwizut. “En daar 

zitten de hulplijnen die mensen in-
schakelen nog niet eens bij. Of we 
dit jaar weer zoveel mensen ver-
wachten? Dat is lastig in te schat-
ten. Wat we wel weten is dat het 
nog steeds ontzettend populair is. 
Kwizut heeft een goede naam. In de 
afgelopen vijf jaar hebben we van 
maar liefst 29 dorpen de vraag ge-
kregen hoe zij zo’n zelfde soort quiz 
kunnen organiseren. We helpen 
andere organisaties graag, maar 
op een gegeven moment moes-
ten we toch stoppen om met elke 
initiatiefnemer in gesprek te gaan, 
omdat het de spuigaten uitliep.”

 “We hebben weer 
een heleboel leuke, 

verrassende opdrachten 
in petto voor de 

deelnemers”

50dB-ruimte 
Kwizut is niet alleen populair om 
haar quizavond, ook de feestavond 
wordt jaarlijks door vele mensen 
bezocht. “Ik kan alvast verklap-
pen dat er dit jaar een andere band 
komt”, vertelt Ties. “Dit wordt echt 
een knaller. Het is een band die 
landelijk snel stijgt qua populari-
teit. We zullen hier veel mensen blij 

mee maken, verwacht ik.” Nieuw 
dit jaar is de 50dB-ruimte tijdens de 
feestavond. “Wij begrepen van be-
zoekers dat sommigen het geluid 
te hard vinden staan en liever wat 
meer willen kletsen. In de kantine 
komt daarom een 50dB-ruimte. 
Hier wordt een heel goede playlist 
afgespeeld, die als achtergrondmu-
ziek fungeert.”

Geheim
Hoe kan het dat Kwizut na vijf jaar 
nog steeds zo populair is? “Ik denk 
dat dat een combinatie is van in-
grediënten”, legt Ties uit. “De quiz 
is zo professioneel mogelijk opge-
zet, blijft ieder jaar verrassend, de 
feestavond is uniek en mensen 
hebben het gevoel van ‘ik mag 
dit niet missen’. Het is een echt 
dorpsevenement, dat voor sociale 
cohesie zorgt. Hopelijk zet zich dit 
de komende jaren nog steeds zo 
voort. Onze slogan blijft: Louter ter 
volksvermaak voor jong en oud!”

Inschrijven
Op zaterdag 12 september is de 
inschrijfbutton op de website weer 
te vinden. Elk team dat zich tussen 
00.00 en 00.15 uur aanmeldt van 
kermiszaterdag op kermiszondag 
(12 op 13 september), krijgt van 
de organisatie een tip. Inschrijfgeld 
bedraagt dit jaar €15,00 er team. 
Meer informatie: www.kwizut.nl. 

Organisatie Kwizut bereidt zich voor op spectaculaire lustrumeditie 

After-Kwizut-pret voor Keniaanse kinderen 

Een van de zelfgemaakte babyjurkjes uit de editie van Kwizut 2014

Kinderen in Kenia spelen met de loombandjes
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VOGELENZANG

De straat Vogelenzang loopt vanaf de Dorpsstraat naar d’n Hauw. In de tijd dat in 
Lieshout de Ruif verscheen, bevatte die een vaste rubriek ‘Lieshout door de eeu-
wen heen’. In deze rubriek gaven André Knoop en Gerard Merkelbach uitleg over 
bepaalde onderdelen van de geschiedenis van Lieshout. 
Uit die verhalen blijkt dat de samenstelling van Lieshout werd gevormd door vier 
hoeven met toebehoren. Vaak ontstonden er gehuchtjes rondom zo’n hoeve. Zo 
was er o.a. Hoeve van der Schoot. Blijkens een oorkonde bestond die hoeve al in 
1146. Het gehuchtje daaromheen werd De Hoeven Schoot of Borg genoemd. Later 
kwam dat Vogelenzang te heten. Er was daar n.l. ook een hoeve die de naam Voge-
lensanck droeg. In de boeken wordt in het jaar 1700 al gesproken van deze hoeve. 
De Vogelenzang zoals die er nu uit ziet verschilt nogal van de situatie b.v. in de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw. Destijds stonden er voornamelijk boerderijen, 
gelegen aan een zandpad. Een karrespoor dus, dat zich tussen de boerderijen door 
slingerde. Links in de eerste bocht vanaf de Dorpsstraat stond een wit huis met de 
naam Vredeoord er op. Wat ik mij uit die tijd herinner was de enorme rust die dat 
gebied uitstraalde. Maar Lieshout moest mee in de vaart der volken en er kwam 
uitbreiding. In 1958 werd de weg verhard, tegelijk met de landbouwwegen in Lies-
hout. Diverse boerderijen werden gesloopt en er kwamen nieuwbouwwoningen. 
Hoewel enkele boerderijen bewaard zijn gebleven, o.a. Hoeve De Schoot, is het 
landelijke karakter van de Vogelenzang niet meer wat het geweest is. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog, zoals wel eens gezegd wordt. In de boeken Lieshout 
en Mariahout in oude foto’s deel 1 
en 2, uitgegeven door Heemkunde-
kring ’t Hof van Liessent, kan men 
nog wat van de aloude sfeer proe-
ven van deze mooie Vogelenzang. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t 
Hof van Liessent m.n. 
Joop van den Baar
Bron: De Ruif. 
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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

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Zonnebloemen in Arles geschilderd door Vincent van Gogh?
Bijna goed... Zonnebloemen klopt.. Arles moet Aarle-Rixtel zijn...

Gefotografeerd door Wim van den Broek

en Mariahout in oude foto’s deel 1 

Mooi Gespot

Wie  weet waar deze boerderij stond?
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 volgende 
week te lezen!

Op de foto van vorige week 
kwamen veel reacties binnen. 
Hieronder een selectie uit de 
inzendingen:
 
Ik moet natuurlijk weten wie 
deze persoon is. Ik heb deze 
foto van Bertje van Kaathoven 
zelf gemaakt in de tuin van mijn 
ouderlijk huis in de Nieuwstraat. Bertje van Kaat-
hoven (Bertje Antiek of Bertje ‘t Schilderijen-Menne-
ke) woonde bij ons in de straat (Nieuwstraat). Bertje 
handelende graag in schilderijen, van alle schilderijen 
die hij kocht moesten foto’s gemaakt worden, dat 
mocht ik altijd doen. Erg leuk want er kwamen mooie 
kunstwerken voorbij.

Ik had het er net met ons mam over. Die denkt dat 
dit Bertje van Kaathoven is uit Lieshout. Ze vertelde 
dat zijn bijnaam vroeger Bertje Antiek was, omdat hij 
veel antieke spullen thuis had, die hij verkocht. Groet, 
Femke van Erp

Dit is Bert van Kaathoven uit Lieshout, dat waar ’n goei menneke. 
Ingestuurd door: Piet Franke

Bertje van Kaathoven. Iedereen in Lieshout kent hem als Bertje antiek, oftewel ons 
ome Bert 
Ingestuurd door Rinus

Dit is Bertje van Kaathoven. Hij woonde in de Nieuwstraat en was in Lieshout beter 
bekend als Bertje Antiek, want hij verkocht van alles, maar als je niet veel te besteden 
had, dan zei hij: “Nim mar mee, ik trek er wel nun rijke onder”. Hij was een opmer-
kelijk figuur…
Ingestuurd door Annegeert Steenbakkers

Historische beelden

per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 

ouderlijk huis in de Nieuwstraat. Bertje van Kaat-

dat zijn bijnaam vroeger Bertje Antiek was, omdat hij 
Groet, 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

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

Deze jongedame is Laika, een ontzettend lief 
en energiek Mechelse Herder teefje. Laika 
is het beste op haar gemak als ze veel met 
haar baasje op pad mag. Het is heerlijk om 
met haar lange boswandelingen te maken, 
ze loopt netjes mee aan de lijn. Ook het 
meerennen aan de fiets, apporteren en zoeken 
van tennisballen of rondstruinen met takken 
vindt Laika heerlijk om te doen. Ze heeft een 
intelligent en gevoelig karakter en gedijt het 
beste in een rustige en stabiele omgeving. Met 
kleine hondjes kan Laika goed overweg, voor 
grote honden heeft ze soms wat angst, dit 
heeft met haar vorige thuissituatie te maken. 
Wie wordt het sportieve maatje van Laika?

   Kijk op onze site voor meer info,
            www.voorstegrootel.nl of bel: 0492-381490

Naam: Laika 
Leeftijd: 11 maanden
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Vliegeren is geen kinderspel In Laarbeek rijdt iedere chauffeur 
keurig volgens de regels. 
Bumperkleven, door rood licht rijden, 
snelheidsovertredingen, harde muziek 
schallend met petje achterste voren op 
de kop, om zomaar wat voorbeelden 
te noemen, dat komt hier niet voor. 
Hoe anders is dat in Zuid-Europa. 
Terwijl ik me laatst op de wat slecht 
onderhouden weg in een zuidelijk land 
keurig houd aan de snelheid, hoor ik 
een toeterende auto voorbijrazen. Hij 
had blijkbaar haast. Voor me zwalkt 
een auto over de straat waarvan de 
snelheid steeds meer afneemt. Bij het 
inhalen zie ik dat de pronte dame 
achter het stuur het erg druk heeft 
met haar mobieltje. Dan is het niet 
netjes om haar te storen in haar app-
gesprek. Bij de stoplichten van een 
stad aangekomen staan er tegen de 
stopstreep drie auto’s naast elkaar op 
een tweebaansweg, komt er rechts 
toch nog eentje voorbij en plaatst 
zijn auto schuin voor de andere drie. 
Voordat het licht op groen springt 
wordt nog snel even de asbak geledigd 
naast de auto. Het moet niet gekker 
worden. De claxon blijkt hier een van 
de belangrijkste auto-onderdelen te 
zijn. Tijdens het serveren van het diner 
en op het strand zijn de zuiderlingen 
de hoffelijkheid zelf, uiteraard 
voornamelijk tegenover de vrouwen. 
Stappen ze echter in de auto dan 
verandert deze edele houding in een 
asociaal patserig machogedrag van 
jewelste. Bij de zoveelste claxon-sonate 
voor een stopbord, laat ik het raampje 
zakken en schreeuw een voor hen 

onverstaanbare kreet door de ether, 
vergezeld van een obsceen gebaar 
met de linker middelvinger. Het is plots 
stil, ik leer al aardig bij.

De auto is de heilige koe van 
menigeen. Niet zoals in India. Daar 
liggen de koeien midden op de weg, 
rustig herkauwend. Iedereen weet dat 
koeien tot de heiligste dieren van India 
behoren. Volgens een oude legende 
was de koe Surabhi, moeder van 
alle koeien, een van de schatten 
die uit de kosmische oceaan 
werden gekarnd. Veel mensen 
vereren hun auto. Ze poetsen 
en onderhouden hem, hebben 
er vaak een apart huisje voor. 
En een ander mag er niet 
aankomen, moet er zelfs voor 
uit de weg gaan. Dat is de 
overeenkomst met de 
heilige koe. In Nederland 
is de auto een heilige koe 
omdat de auto zwaar belast 
wordt met wegenbelasting en 
dure benzine. Uitgemolken 
zogezegd. Als wij morgen 
de auto een week laten staan 
is Nederland failliet. Een vriend 
vertelde me pas hoe zijn oom 
zelf een auto had gebouwd. “Hij 
nam de wielen van een Mercedes, de 
radiator van een Ford, de motor van 
een Volvo, de bumpers van een 
BMW.” Ik onderbreek hem en 
vraag, “waar is dat in geëindigd?’ 
“In twee jaar cel.” Geintje.

Heilige Koe Volgens P. Skauwe
COLUMN

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Mariahout - Dat vliegeren geen 
kinderspel is, bewijst de 67-ja-
rige Jan Donkers uit Mariahout. 
Het ‘houtje-touwtje-papiertje 
stadium’ is Jan al lang voorbij. 
Jan maakt zelf kleurrijke en exo-
tische vliegers. Met zijn crea-
ties bezoekt hij vliegerfestijnen 
in binnen- en buitenland. De 
MooiLaarbeekKrant raakte in ge-
sprek met Jan over zijn prachtige 
hobby.

De hobbyist en zijn vrouw
Jan en zijn vrouw Dorothea wo-
nen aan het Knapersven in de kom 
van Mariahout. Tot zijn pensione-
ring werkte Jan als ICT-er bij de 
gemeente Eindhoven. “Een echte 
kantoorbaan”, zegt Jan. Jan blijkt 
over de nodige zelfkennis te be-
schikken, als hij zegt: “Als ik iets 
mooi vind, vind ik dat ik dat ook 
zelf moet kunnen maken.” Op 
die manier kwam hij ertoe om 

tweemaal een huis te bouwen, 
zelf meubels te  vervaardigen en 
ook een eikenhouten keuken te 
bouwen. Kortom, Jan is een echte   
‘hoogvlieger’ op velerlei gebieden. 

“Als ik iets mooi vind, 
vind ik dat ik dat ook zelf 

moet kunnen maken.”

Dorothea laat zich ook niet onbe-
tuigd. Zij laat prachtig zelfgemaakt 
houtsnijwerk en beeldhouwwerk 
zien. De vliegerhobby van Jan 
vindt ze ook heel leuk. Ze verge-
zelt hem op vliegerfestijnen, kris-
kras door Europa. Dorothea maakt 
ook heel kunstige mini-vliegertjes 
van viltjes of sinaasappelpapier-
tjes. Vliegeren is hun gezamenlijke 
hobby.

Vliegers
Al vanaf zijn jeugd was Jan gefas-
cineerd door vliegers. Hij vroeg 
zich af hoe ze konden vliegen en 

ging zich daarin verdiepen. Eerst 
via tijdschriften en later via inter-
net. Voor Jan werd het nog mooier 
toen er gekleurd vliegerpapier en 
vliegerstof  in de handel kwam. 
Vanaf 1990 is hij met zijn hobby 
bezig.

Een aantal vliegers heeft Jan in de 
achtertuin uitgestald. Regelmatig 
kijkt hij naar buiten. “Bij een krach-
tige windvlaag kunnen ze er zo 
vandoor gaan”, zegt hij bezorgd. 
Zijn trots is toch wel de reusach-
tige ‘Donkersring’. Deze cirkel-
vormige vlieger heeft in het mid-
den een koolstof stok. Van daaruit 
lopen talloze ragfijne draadjes 
naar de randen van de vlieger. 
Alles aan deze vlieger deed Jan 
zelf. “Ook het naaiwerk”, vraagt 
DeMooiLaarbeekKrant terloops. 
“Ook het naaiwerk”, zegt Jan. 
“Van mijn naaimachine moeten ze 
afblijven”, lacht hij.  Als zijn cre-
atie klaar is, is het altijd wel even 
spannend of hij ook echt kan vlie-
gen. Meestal gaat dat goed, als 
de vlieger maar licht genoeg is. 

De ‘Donkersring’ heeft Jan in vier 
maanden gebouwd. Elke dag een 
paar uur.

Bijzondere vliegers
Chinese vliegers zijn indrukwek-
kend. Enorme krachten staan op 
de touwen. Toch heeft Jan wei-
nig met deze vliegers. “Ze horen 
bij een andere cultuur”, zegt hij. 
Wel vindt hij het leuk om te ver-
tellen over de Cody-vlieger. De 
Engelsman Cody ontwierp rond 
1900 een vlieger, die zo krachtig 
was, dat ze er een mand onder-
aan konden hangen met een per-
soon erin. Engelse oorlogssche-
pen lieten regelmatig een vlieger 
opstijgen om over de horizon te 
speuren naar mogelijk vijandelijke 
schepen. Jan heeft een kleinere 
uitvoering van de Cody gebouwd.

“Van mijn naaimachine 
moeten ze afblijven”

Free Fun Flyers
Jan en Dorothea beoefenen het 
vliegeren hoofdzakelijk indivi-
dueel. Vliegerwedstrijden zijn er 
niet. Op vliegerfestijnen zijn de 
vliegeraars echter wel één grote 
familie. Het is er gezellig als vlie-
geraars uit heel Europa met cam-
per of caravan samenkomen. Ze 
bewonderen elkaars vliegers, wis-
selen nieuwtjes uit en voor de rest 
is het lekker vliegeren geblazen. 

Jan is jarenlang voorzitter geweest 
van de Gemertse vliegerclub The 
Free Fun Flyers, die ‘hun vlieger 
oplaten’ bij de Koksehoeve.

Oproep
Lezers van De MooiLaarbeekKrant 
die interesse hebben in vliegers 
en vliegeraars, zouden eens rond 
kunnen kijken op de website van 
Jan en Dorothea: 
www.jandonkers.com of op de 
website van The Free Fun Flyers, 
www.freefunflyers.nl.

Beek en Donk – Bij het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk heeft een groepje jongeren 
de afgelopen tijd voor overlast 
gezorgd. Zaterdagavond liep het 
deels uit de hand. Twee jongens 
werden aangehouden en in de cel 
gezet.

De jongeren zijn meermaals 
door agenten over de overlast 

aangesproken. Echter mocht dit 
niet baten. Zaterdagavond deel-
den agenten 4 boetes uit, 3 voor 
geluidsoverlast en 1 voor het op 
straat gooien van rommel. 

Toen de agenten de groep ver-
zochten om de plek te verlaten, 
kregen zij een grote mond terug 
van 2 jongens. Hierop zijn zij aan-
gehouden. Na een overnachting 

in de cel werden ze zondag huis-
waarts gestuurd, met een boete 
van €300,00. 

Hangjongeren brengen nacht door in cel

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Wilhelminaweg 3   Beek en Donk  

De maand augustus geven wij
10% korting op onze voorraad

Kitty, Sasha en Keylie 
mogen een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGERvan de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Vrijdag 14 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 15 augustus

Maria ten Hemelopneming
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor vanwe-
ge 50 jarig bestaan Michaëlkoor.
Intentie in deze viering voor Marinus Marinussen

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering met aansluitend een 
Lichtprocessie via het park naar de grot. Samen 
met het oMasekoor worden er Marialiederen 
gezongen.
Intenties in deze viering voor: Levende en 
overleden leden van de broederschap van 
O.L.Vrouw van Lourdes, Overleden leden 
van de werkgroep Lourdesgrot, Pastoor van 
Eijndhoven, 
Pater Jan van Duijnhoven, Marianne van de 
Ven-van den Broek, Sies van Hooft, Ine van 
Gijsel-de Leijer (nms oMase-koor, Om gene-
zing van ernstige zieken, Uit dankbaarheid voor 
de H. Clemens 

Zondag 16 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Harrie van 
Boxmeer(jrg) Uit dankbaarheid vanwege een 
50 jarig huwelijk familie van Berloo– Verhoeven, 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden (verj), Overleden ouders Rooijmans-
Theuws (fund), Pastoor Morel (fund), Miet Truus 
en Jan van Dooren (fund), Henk Merkelbach 
(mged), Johan en Clasina Vermeltfoort-Bekx, 
Kees en Miet van den Hurk-de Groot, Sjan van 
Leuken-Gilsing (mged), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-
van Wingerden, Ger Swinkels-Verschuren, 
Mien Rooijakkers, Jeanne van den Elsen-Jansen, 
Riek Heinsbergen Toon en Lien Heinsbergen-
Heesakkers Tiny de zoon en Riek de dochter, 
Rieky Huijbregts-Jansen.

Maandag 17 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 18 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 19 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 20 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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
lh@eustachiusparochie.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 
14-20 augustus 2015

 Maria Tenhemelopneming

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Van Beek en Donk naar Lieshout .....
 

Een hoge boom ontrekt het zicht op ‘De Hoge Regt’...
Op de terugweg.... zie je de boodschap pas echt!

 
Ingestuurd door Nan Versteegen

Van Beek en Donk naar Lieshout .....Van Beek en Donk naar Lieshout .....

Mooi Gespot

Kienen in het Dorpshuis Lieshout

Kienavonden Plan West weer van start

Lieshout - In het kader van de KBO 
Zomeractiviteiten kienen ze in 
Lieshout op dinsdag 18 en 25 augus-
tus in het Dorpshuis. De zaal gaat 
open om 19.00 uur en ze beginnen 
met kienen om 20.00 uur.

Er wordt gekiend om mooie vakantie-
prijzen. Op deze kienavonden zijn er 
geen vleesprijzen. Iedereen is van har-
te welkom, lid of geen lid. Leuk idee 
om ook eens met de buurvrouw, vrien-
den, bekenden of kleinkinderen mee 

te doen. Het is er altijd héél gezellig. 
Bovendien zijn er niet alleen mooie prij-
zen te winnen met kienen, maar ook 
nog in de populaire loterij na afloop.

Lieshout – Buurtvereniging Plan West 
in Lieshout start op 19 augustus weer 
met haar kienavonden.

Na een korte vakantieperiode is ieder-
een weer welkom op de wekelijkse 
kienavonden. Deze worden gehouden 

in café/zaal De Koekoek aan de 
Dorpsstraat 49 in Lieshout. De zaal is 
open vanaf 18.30 uur.

Lichtprocessie Maria Tenhemelopneming 
Mariahout - De traditie rondom het 
feest van Maria Tenhemelopneming 
op 15 augustus, gaat ook dit jaar in 
de Mariakerk en Lourdesgrot weer 
door. 

Toen de parochiekerk van Mariahout 
op 10 juli 1933 werd ingezegend, 
kreeg zij de naam Onze lieve Vrouw 
van Lourdeskerk. De naam van de 
parochie is vanaf 1 januari 2015, 
toen de vier Laarbeekse parochies 
zijn samengegaan, de Parochie zalige 
Pater van Eustachius van Lieshout. 

Aan het feest van Maria 
Tenhemelopneming (voorheen 

noemde men dat Maria Hemelvaart) 
is in Mariahout vanaf het begin 
bijzondere aandacht geschonken. 
Omdat Maria-Tenhemelopneming 
sinds de jaren 60 niet meer als vrije 
dag gevierd wordt, was het geen 
verplichte feestdag meer en werd 
dit hoogfeest gedurende enige 
tijd verplaatst naar de zondag. De 
Nederlandse bisschoppen hebben 
echter met ingang van 1 januari 
1991 besloten beide feesten terug 
te vieren als verplichte feestdag 
met een eucharistieviering op de 
dag zelf op een tijdstip waarop veel 
gelovigen aanwezig kunnen zijn. In 
de buurlanden wordt deze dag nog 

steeds als een verplichte feestdag 
(zondag) gevierd.  

De Eucharistieviering begint om 
18.30 uur in de parochiekerk van 
Mariahout. Aansluitend een licht-
processie door het park en een 
afsluitende plechtigheid bij de 
Lourdesgrot. De kaarsen voor de 
processie liggen klaar in de kerk. Bij 
slecht weer is de viering in de kerk 
en gaan ze na afloop een kaars op-
steken bij de grot. Priester en lecto-
ren gaan in deze viering voor. Samen 
met het oMase-koor worden er be-
kende Marialiederen gezongen. 
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Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Nu café Van Bracht 
te koop staat en binnenkort ook 
café De Vrienden verkocht zal wor-
den, vrezen velen in Aarle-Rixtel 
dat het sociaal en verenigingsle-
ven in het klokkendorp een flinke 
knauw zal krijgen. Met een initia-
tiefgroep proberen sommige sociaal
betrokken Aarlenaren het tij te keren.

Café Van Bracht aan de Kerkstraat in 
Aarle-Rixtel is al decennialang een be-
grip in het dorp. Vele bezoekers uit het 
dorp en ver daarbuiten zijn er al me-
nig avond en weekend geweest. Ook 
weten verschillende verenigingen en 

muziekgroepen hun weg te vinden naar 
het café van Thieu en Anja van Bracht. 
Zo heeft ook het Onze Lieve Vrouwe-
Gilde, oftewel de Blauwe Schut, daar 
al sinds jaar en dag zijn thuisbasis. 
Daarnaast hangen de feestvierders tij-
dens het Ganzegatse carnaval er met 
de benen buiten. Maar nu lijkt het er 
evenwel op dat de feestvierders en de 
verenigingen binnenkort misschien een 
andere locatie zullen moeten zoeken. 
De eigenaren hebben besloten het café 
te verkopen. En wat er daarna met het 
mooie pand zal gebeuren, is nog maar 
de vraag. En waar de cafégangers dan 
terecht kunnen is ook nog onduidelijk. 
Want binnen afzienbare tijd wordt ook 
café De Vrienden tegenover de kerk in 

Aarle-Rixtel te koop aangeboden. En 
dan wordt het aantal cafés in Aarle-
Rixtel toch wel heel gering. 

Volgens een initiatiefgroep met onder 
andere Stan Hagelaar wordt het sociale 
en verenigingsleven op deze manier 
bedreigd. “We willen het tij keren. We 
hebben met enkele dorpsgenoten een 
groepje opgericht om te kijken of we 
iets voor potentiële overnamekandida-
ten kunnen betekenen en zo het dorps-
leven weer nieuw elan te geven. We 
willen de eventuele nieuwe uitbaters 
op verschillende vlakken helpen. 

Bijvoorbeeld door boekhoudkundige 
ondersteuning of met financiële hulp

 “Ons mooie Aarle-Rixtel 
verdient een sociale 

cohesie met gezellige 
cafés in het midden van 

het dorp”

door middel van crowdfunding,” al-
dus Hagelaar. “Want ons mooie 

Aarle-Rixtel verdient een sociale cohe-
sie met gezellige cafés in het midden 
van het dorp, waar mensen en vereni-
gingen van allerlei pluimage hun stand-
plaats vinden en waar iedereen terecht 
kan voor een gezellig gesprek en een 
lekker hapje en drankje van tijd tot tijd. 
We zijn nu nog bezig met de voorberei-
dingen. Gedurende de komende weken 
en maanden zullen we zien hoe de zaak 
zich verder ontwikkelt. Hopelijk kunnen 
we iets betekenen voor Aarle-Rixtel,” 
voegt een optimistische Hagelaar toe.

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

We bellen aan bij waarschijnlijk 
de grootste fan van de buurt-
bus: mevrouw Doortje van der 
Burgt in Mariahout. Ze is druk 
bezig met het maken van een 
appeltaart voor zondag. Op 
die dag wordt bij haar de ver-
jaardag gevierd van kleinzoon 
Amos die negen wordt. Amos 
en zijn broer Levi van tien wo-
nen in België en logeren op het 
moment van dit bezoek bij oma 
Doortje …

“Op de rails”
Na het overlijden van haar man 
Piet in 2010 bleef Doortje aan 
de Meerven wonen. Ze laat   vol 
trots een portretfoto van haar 
man zien en vertelt dat hij voor 
het CDA in de Laarbeekse politiek 
zat, maar vooral jarenlang voor-
zitter was van de KBO. Ook zelf 
heeft Doortje het nodige werk 
gedaan – onder meer voor de 
korfbalvereniging en de buurt-
bus. De bewijsstukken van een 
actief leven hangen keurig in de 
gang: twee ingelijste koninklijke 

onderscheidingen van het echt-
paar van der Burgt. Doortje ver-
telt: “Mijn leven heb ik na het 
overlijden van mijn man nu weer 
op de rails. Dat betekent dat het 
me lukt om weer plannen te ma-
ken voor de toekomst. En mijn 
grootste plan is om -als enige 
bewoner van Mariahout- te ver-
huizen naar Lieshout, naar plan 
‘De Fontein’.”

“Blijf trouw aan Mariahout”
“Wat ga je nou in ‘Liessent’ zoe-
ken?” is de vraag die in de afge-
lopen tijd regelmatig aan Doortje 
gesteld is. En haar antwoord is 
duidelijk: “Kijk maar eens naar 
buiten. Hier heb ik een grote 
tuin en dat moet allemaal ver-
zorgd worden. In Lieshout ga ik 
genieten van het gemak van een 
nieuw huis. Ik ben er heel blij 
mee dat ik het huis dat ik op het 
oog had in de Klumper, ook kan 
krijgen. Trouwens: Ik blijf trouw 
aan Mariahout door te blijven 
zingen bij het oMase-koor en bij 
gemengd koor ‘Marcanto’, want 
zingen, daar hou ik van.” En al 
lachend concluderen we samen 

dat de afstand 
Mariahout-Lieshout goed te 
overbruggen is. 

Buurtbus Lieshout-Mariahout-
Lieshout
Na zoveel jaren in Mariahout 
gewoond te hebben, is de stap 
naar Lieshout best spannend,  
maar Doortje heeft er zin in 
om een nieuwe start te maken. 
“Veel mensen in Lieshout ken 
ik van gezicht door mijn veel-
vuldig gebruik van de buurtbus. 
Ik verwacht dat ik, op het mo-
ment dat ik minder goed vooruit 
kan, mijn ‘kringske’ in Lieshout 
wel gevonden heb. Er is een ac-
tieve KBO in Lieshout en daar 
pik ik uit wat ik interessant vind. 
Verder kan ik goed alleen zijn en 
zoek ik de rust op. Ik computer 
graag en schrijf bijvoorbeeld uit-
nodigingen voor de buurtbus 
aan alleengaanden om naar de 
stad te gaan.” Eind december 
is het zover. Dan  krijgt Doortje 
de sleutel van haar nieuwe huis 
en kan ze waarschijnlijk half ja-
nuari verhuizen naar buurdorp 
Lieshout. Als grootste fan van de 

buurtbus, zoals ze zelf zegt, zal 
ze waarschijnlijk vaak pendelen 
tussen Lieshout en Mariahout … 

De MooiLaarbeekKrant wenst 
haar heel veel geluk met deze 
nieuwe stap!

Effe buurten!

..

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Geschrapte 

Worteltjes

1+1 gratis
Radijs             per bos     0.69 

Pruimen Reine Claude  500gr         1.49

Koolrabi                per stuk     0.69  

Pitloze Druiven   500 gram  1.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Aardbeien

per doos  2.492.49

Aarle-Rixtel vreest verlies van cafés

Fotograaf: Axelle Lot

Café Van Bracht in Aarle-Rixtel 
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

PuzzelpaginaPuzzelpagina

BBQ: Gemarineerd buikspek

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 600 gram buikspek 

(te koop bij de slager)

• 2 sinaasappels

• 3 el olijfolie

• 1 tl gedroogde tijm

• 1 tl gedroogde rozemarijn

• 2 teen knoflook

• peper en zout

Maak de knoflook schoon. Meng met een 
vijzel of keukenmachine de knoflook, tijm, 
rozemarijn en olijfolie fijn tot een glad meng-
sel. Breng op smaak met peper en zout. 
Smeer het stuk buikspek in met het meng-
sel en laat dit minimaal 3 uur marineren. 
Verwarm de oven voor op 100°c. Snijd de 
sinaasappels in dikke schijven en leg deze 
op de bodem van een ovenschaal. Leg het 
buikspek bovenop de sinaasappelschijven. 
Zet de ovenschaal in de oven. Gaar het buik-
spek langzaam in 45 minuten, hierdoor blijft 
het vlees sappig. Zorg dat de barbecue goed 
warm is. Grill het spek aan alle kanten mooi 
krokant en goudbruin. Snijd het spek in plak-
ken en knijp een beetje sinaasappelsap uit de 
sinaasappelschijven voor over het buikspek.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Sudoku

Woordzoeker

ACHTERBAK 
ASSISTENT
BADMEUBEL
BEZORGING
COMBINEREN
DRAADLOOS
EENVOUDIG
EVENTUEEL
GYMNASIUM

HAARKLEUR
HINDERNIS
HYPERLINK
IMPONEREN
INTERIEUR
JAZZPLAAT
JONGEDAME
KOPPELING
KRUISPUNT

LEEGSTAND
LUISTEREN
MENUKAART
NIEUWBOUW
REPORTAGE
ROEKELOOS
UITSPRAAK
VERKOUDEN
VERLIEFDE

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

COMBINEREN ACHTERBAK ASSISTENT
BADMEUBEL BEZORGING DRAADLOOS
EENVOUDIG EVENTUEEL GYMNASIUM
HAARKLEUR HINDERNIS HYPERLINK
IMPONEREN INTERIEUR JAZZPLAAT
JONGEDAME KOPPELING KRUISPUNT
LEEGSTAND LUISTEREN MENUKAART
NIEUWBOUW REPORTAGE ROEKELOOS
UITSPRAAK VERKOUDEN VERLIEFDE

Very hard

1 4

8 3 9 1 5

9 4 6

3 2

4 6 5 1

3 7

8 9 3

3 2 6 7 8

5 4

Puzzle #51076

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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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. 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

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:
Toine van Schijndel

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Rob van Alfen

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

De Vliegeraar

Komkommer Tijd …
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Vanaf woensdag 12 augustus 2015Vanaf woensdag 12 augustus 2015

CHECK ONZE APP VOOR DE 
OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

PER STUK

PER STUK

250 G 800 G

2 KG

400 G 

500 G 

3.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.19
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

1.49*1.69*

1.49* 1.49*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

In ovenschaal.

Oriëntaalse scharrelkipdelen**

Met stokjes.

Varkenshaassaté**

In houtnerfdoos. 
10-12 stuks.

Perziken

Kaas-ui, meergranen of maïs. 375 g

Mini knipbrood

Mango

Thaise, champignon-, Italiaanse 
of oosterse roerbakgroenten.

Roerbakgroenten**

Kiwi’s

Dip je vinger in het 
potje, draai en de 
lak is verdwenen. 

Nagellak-
remover 
quick & easy 

20x 25 l bio zakken 
of 10x 240 l PE 
containerzakken. 

Containerzakken

3 stuks.

Power 
reinigings-
pads

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN*

14 T/M 16 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Vanaf woensdag 12 augustus 2015

1.
* Bron: Consumentengids juli/augustus 2015  ** Uit de koeling

Ontkalkmiddel 
koffi emachines
Universele ontkalker, 
geschikt voor 
koffi emachines.

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

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

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

Redacteur: Martin Prick

Dierenspeciaalzaak ‘Safari’ in Beek en Donk 
was eigendom van de familie Van Eerd. Noud 
en Marietje van Eerd en hun 5 kinderen woon-
den in het huis naast de zaak. Witte gij’t nog?

Noodzaak
Dierenspeciaalzaak ‘Safari’ in Beek en Donk 
was eigendom van de familie Van Eerd. Noud 
en Marietje van Eerd en hun 5 kinderen woon-
den in het huis naast de zaak. Dit huis was niet 
zonder reden gelegen op een steenworp afstand 
van zuivelfabriek ‘De Eendracht’. Dat kwam zo: 
Kis (Kees) van Eerd, de vader van Noud had een 
molen aan de Molenweg in Beek. In de tijd tus-
sen de twee wereldoorlogen werd het vak van 
molenaar onaantrekkelijk omdat de boeren 
hun graan graag op tijd gemalen hadden, ter-
wijl de molenaar afhankelijk was van de grillen 
van de wind. Om een lang verhaal kort te ma-
ken werd de molen verkocht en kocht Kis een 
huis naast de melkfabriek. Hij bouwde er een 
maalderij bij. De boeren hoefden dan het graan 
’s morgens –tegelijk met de melk- maar aan 
te leveren en de dieselmolen van de maalderij 
stond er garant voor dat het graan werd ver-
werkt. Dit was ook het werkterrein van Noud, 
de oudste zoon van Kis, die thuis meehielp. In 
de Tweede Wereldoorlog verzorgde Noud de 
verdeling van gestolen voedselbonnen onder de 
onderduikers, een levensgevaarlijke bezigheid. 
Langzamerhand verdween het beroep van mo-
lenaar, doordat gespecialiseerde bedrijven grote 
hoeveelheden gingen verwerken en bedrijven 
als CNV en Victoria mengvoeders opkwamen. 

Hart
Dit was het moment waarop zoon Noud besloot 
het roer om te gooien en een dierenspeciaalzaak 

te beginnen, genaamd ‘Safari’. Om van elk on-
derwerp wat te weten verdiepte Noud zich in 
de materie en dus ook in de hengelsport, een 
van de grote drijfveren van de winkel. Daarnaast 
verkochten ze ook veel vissen, waar Noud al-
les van af wist. In november 1981 was het hart 
van Noud dermate slecht, dat het moest worden 
voorzien van een nieuwe hartklep. Menig Beek- 
en Donkenaar mocht het ritmisch tikkende hart 
–in het levende lijf van Noud- beluisteren. Het 
was tegelijkertijd het sein om met de zaak te 
stoppen. Geen van de kinderen had de ambitie 
de zaak over te nemen. Dat was niet zo verwon-
derlijk, want Kees, de oudste zoon, was bezig 
met een studie en nog erg jong. Noud ging ech-
ter niet achter de geraniums zitten, maar maak-
te van zijn 
hobby’s zijn 
werk. Naast 
het jaarlijkse 
hengeluitje 
met vrienden 
was dit toch 
vooral de 
muziek.

Muziek
Noud was 
heel ge-
dreven in 
genealogie, het uitzoe-
ken van de stamboom van bekende families 
uit Beek en Donk. Daarnaast was hij erg graag 
bezig met taal en was als eindredacteur betrok-
ken bij het blad Rond O&U, het lijfblad van de 
harmonie. Met zijn maat Harry van den Heuvel 
bestierde hij als bestuurslid het wel en wee van 
Gezelschap St. Isidorius, een herensociëteit. 
Zoals gezegd was muziek zijn belangrijkste hob-
by. Als lid van de Zo Goed Als Koninklijk Erkende 

Muziekvereniging was hij als slagwerker actief 
en bevond hij zich onder leeftijds- en gedach-
tegoedgenoten. Binnen O&U verzorgde hij ja-
ren mede de jeugdopleiding. Toch werd Noud 
ook geen verdriet bespaard. In 1998 moest hij 
onverwacht afscheid nemen van zijn vrouw 
Marietje, van wie hij erg veel hield. Nog harder 
trof hem het overlijden in 2005 van zijn oud-
ste zoon Kees. Noud bleef echter optimistisch 
en sloeg zich er doorheen. Tot op hoge leeftijd 
was hij te vinden tijdens tuinconcerten van zijn 
geliefde O&U. Op 23 januari 2013 ging een 
markant figuur heen uit Beek en Donk.

dIeRenSpEciAaLzaAK ‘sAfaRi’dIeRenSpEciAaLzaAK ‘sAfaRi’dIeRenSpEciAaLzaAK ‘sAfaRi’

Muziekvereniging was hij als slagwerker actief 
en bevond hij zich onder leeftijds- en gedach-
tegoedgenoten. Binnen O&U verzorgde hij ja-
ren mede de jeugdopleiding. Toch werd Noud 
ook geen verdriet bespaard. In 1998 moest hij 
onverwacht afscheid nemen van zijn vrouw 
Marietje, van wie hij erg veel hield. Nog harder 
trof hem het overlijden in 2005 van zijn oud-
ste zoon Kees. Noud bleef echter optimistisch 
en sloeg zich er doorheen. Tot op hoge leeftijd 

ter niet achter de geraniums zitten, maar maak-
te van zijn 
hobby’s zijn 
werk. Naast 

met vrienden 
was dit toch 
vooral de 

Noud was 

dreven in 
genealogie, het uitzoe-
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Dorpsstraat 92
5735 EG Aarle-Rixtel

info@chaletcouvert.nl
0492-383435

Onbeperkt tafelen vanaf €25,50

Kom gezellig en rustig genieten bij Châlet Couvert 
en proef onze heerlijke Europese en Oosterse 
gerechten, een genot voor uw ogen, neus en tong. 
U kunt onbeperkt één gerecht per willekeurige gang 
bestellen vanuit uw stoel. Als slotstuk voor uw gezellig 
avondje uit kunt u gratis gebruik maken van ons tien 
meter lange grand dessertbuffet met onder andere 
twee chocoladefonteinen, ijsbuffet, vers fruit en 
patisserie.

Prijzen

Ma t/m do €25.50 p.p.
Vr t/m zo €28.50 p.p.
Kids 2 t/m 6 jaar €10.00 per kind
Kids 7 t/m 11 jaar € 17.50 per kind

Châlet Couvert,  
gezelliger tafelen

10% korting 
op gerechten in de 
maand augustus

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

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Win een fi ets bij Bakkerij van Brug
De eerste fiets is verloot en gewon-
nen door Bien van der Heijden. 
Bakkerij van Brug wenst Bien profi-
ciat en heel veel fietsplezier!

In augustus en september verloot de 
bakkerij nog twee fietsen. Bij aan-
koop van €5,00 krijg je een stempel, 

10 stempels is een volle kaart en dus 
kans op één van die twee fietsen.

Bakkerij van Brug
Dorpsstraat 19, Aarle-Rixtel
Tel. 0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl 

Advertorial

Bien van der Heijden met de gewonnen fiets

Ladies network event varkenshouderij
Laarbeek - Varkensbedrijven zijn 
nog steeds familiebedrijven waar 
man en vrouw, samen met  het 
gehele gezin, de zaak rond zetten. 
Jij als vrouw bent niet alleen be-
trokken bij de dagelijkse gang van 
zaken, maar ook bij het bedrijf als 
onderneming. 

Samen wordt beslist over: waar 
staat men nu, waar willen we met 
het bedrijf naar toe, wat is er moge-
lijk en wie kan ons daarbij helpen? 
Daarom wil het ZLTO jou graag als 
mede-onderneemster uitnodigen 
voor het Ladies Netwerk Event op 
8 september. Een bijeenkomst met 
collega onderneemsters in de var-
kenshouderij. 

Wat hebben ze te bieden? 
Allereerst is er de gelegenheid om 
kennis te maken met elkaar. Elkaar 
leren kennen en met elkaar erva-
ringen delen. Verder bieden zij de 
mogelijkheid om kennis te maken 
met de nieuwe vakgroepvoorzitter 
William Meulendijks en medewer-
kers van ZLTO te spreken die van-
uit hun werk actief betrokken zijn 
bij de varkenshouderij. 

Wat willen ze bereiken?
Allereerst een leuke en interessante 

bijeenkomst! De kans om ervarin-
gen te delen en mensen te leren 
kennen die jou, je gezin en het be-
drijf als onderneming verder kun-
nen helpen. Ook willen het ZLTO 
samen met jullie een netwerk vor-
men om gezamenlijk verder te blij-
ven werken aan een betere maat-
schappelijke waardering van het 
eigen bedrijf en de varkenshoude-
rijsector.

Programma
17.30 uur: Ontvangst met ge-
zellig samenzijn. 18.00 uur: 
Kennismaking met vakgroepvoor-
zitter varkenshouderij William 
Meulendijks en zijn ambities aan-
sluitend een Walking Dinner. De 
organisatie heeft gezorgd voor 
bijzondere hapjes. ‘Samen werken 
aan Maatschappelijke Waardering’, 
met Elies Lemkes, directeur ZLTO. 
Speeddate: Elkaar beter leren ken-
nen.  Om 21.30 uur is de afsluiting.

Tijdens het Ladies Netwerk Event is 
er volop de gelegenheid om aan te 
geven wat je belangrijk vindt voor 
het eigen bedrijf en voor de var-
kenshouderij als geheel. Zij hopen 
jullie te ontmoeten op 8 september 
om 17.30 uur in het ZLTO-kantoor 
in den Bosch. Er is onder het ge-
bouw volop ruimte om te parkeren. 
Omdat ze graag willen weten wie 
er komt, willen ze je verzoeken om 
je aan te melden via het registra-
tieformulier. De deelname is gratis. 
Wanneer je nog vragen of sugges-
ties hebt, laat het gerust weten. 
Neem dan contact op met Marieke 
Grassens, tel. 06-29520266. 

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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Mannen komen van Mars, vrou-
wen van Venus, honden van Pluto 
en ik uit Aele. Zou dát laatste mis-
schien de reden zijn dat ik niet kan 
fileparkeren (knipoog)? Maar… 
als het écht moet pleur ik mijn 
auto met een boem-is-ho-gevoel 
tussen twee auto´s in hoor. 
Zo ging ik een keertje boodschap-
pen doen in het nabijgelegen Be-
nissa, zo´n 7km verderop. Volgens 
de herkenbare wet-van-Murphy 
vond ik nergens een geschikte 
parkeerplek. Zelfs niet na een 
paar rondjes te hebben gereden 
was er alleen een vrij plekje tus-
sen een grote vrachtwagen en een 
aftandse mini. Dus parkeerde ik 
mijn auto met een God-zegen-de-
greep-gevoel achter de vrachtwa-
gen en liep met een Yes-I-did-it-
gevoel opgelucht de supermarkt 
binnen. Toen ik met twee gevulde 
boodschappentassen terug naar 
mijn auto wilde lopen zag ik dat de 
vrachtwagenchauffeur zijn camion 
in de achteruit plaatste, de voor-
kant van mijn auto een fikse stoot 
gaf en het op een rijden zette. 
Zo… dát moet je mij niet flikken! 
Had ik verdorie mijn auto kreukvrij 
ge-fileparkeerd en nou had ik nóg 
een deuk. Ik smeet mijn bood-
schappen op de achterbank en 
reed zo snel als ik kon de vracht-
wagen achterna. Met een straat 

vol rotondes had ik hem snel in de 
smiezen. Al toeterend en wijzend 
op zijn wielen probeerde ik zijn 
aandacht te trekken maar ongeïn-
teresseerd sloeg hij af richting pea-
je (tolweg). Ik dus ook. We pikten 
allebei op hetzelfde moment een 
ticket, maar ik was net iets sneller 
dan hij. Ik gooide mijn stuur naar 
rechts en plantte mijn auto dwars 
voor zijn truck. Zo… die stond vast 
tussen de hefboom en mijn auto! 
“En nú gaan wij even zaken doen 
maatje”. In mijn allerbeste Spaanse 
vertelde ik wat hij had gedaan en 
wat ik had gezien, wees naar mijn 
verfomfaaide bumper en vroeg 
hem hoe wij dit samen op zouden 
kunnen lossen. In alle toonaarden 
ontkende hij in Benissa te zijn ge-
weest. Nou moet je een Spanjaard 
niet tégen je krijgen, maar vergis je 
niet in deze Aelese boerendochter. 
Zo… dan moet de Policia-Local er 
maar bij komen! Toen ik mijn mo-
biel tussen de salade en de mos-
selen gevonden had begon hij te 
dimmen. Tóch bleef hij ontkennen 
dat hij in Benissa was geweest. Ik 
trok hem aan zijn arm en sleurde 
hem naar de achterkant van zijn 
vrachtwagen. “Zo… en hoe kan 
mijn zilveren autolak dan op jouw 
vrachtwagen zitten? En kijk eens… 
jouw trekhaak past precies in deze 
deuk”. Ik had hem op alle fronten 

klem. Vooral toen er vanachter de 
hefboom volop getoeterd werd en 
een tolbediende kwam informeren 
wat er allemaal aan de hand was. 
In no-time was alles geregeld. Zijn 
verzekering zou contact opnemen 
met de mijne. En dát geschiedde. 
Ik kreeg een nieuwe bumper en 
dat was maar goed ook. Een paar 
weken eerder had ik mijn auto 
uitgeleend en die kreeg ik terug 
met een verfomfaaide bumper. 
Zo… twee-vliegen-in-één-klap! 
Mijn autootje werd weer netjes 
opgelapt. Ik begrijp inmiddels dat 
Spanjaarden óók van Mars ko-
men. Adios…

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Fileparkeren
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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

Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 
op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

MOOI IN CONTACT
Ik, een gezellige kerel van 21 met verstande-
lijke beperking, ben per direct op zoek 
naar een buddy die de donderdagavon-
den op mij wil passen. Het zou leuk zijn 
als je van gamen, sporten en van Mac 
Donalds houdt. Je kunt contact opne-
men via email john.tappel01@gmail.com

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

Tuinstudio Tom – De sleutel tot jouw 
nieuwe tuin. Voor een goed tuinadvies 
of een passend tuinontwerp ga je naar 
www.tuinstudiotom.nl of bel 0646583771

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

GEVONDEN
Autosleutel Citroën gevonden in wijk 
Beekse Akkers (begin augustus). Deze is op 
te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

Sleutelhanger Jan Linders met twee huissleutels 
gevonden t.h.v. Kramsvogel 6 te Mariahout. Af 
te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

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

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

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

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

Gezocht: kortingscheques Goossens 
wonen en slapen minimale waarde 
€100,- Mail en ik doe u een aanneme-
lijk bod! a.m.vanbeusichem@gmail.com

Ik spaar sluitingen van blikjes (lipjes) om te 
knutselen. Kan iemand mij hieraan helpen? 
Tel. 0492-773120

LES/CURSUS
Niets op tv vanavond? Volg een cursus! Kijk 
op www.vuhelmond.nl

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 of mail 
dj.imm@live.nl

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 
06-13894215

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

Te koop, douche en wc beugels. 
Tel. 06-10292696

Aardbei-, boerenkool- en preiplanten. Alle 
soorten tuinplanten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk zuid 7b, Sint-Oedenrode

VERLOREN
Sleutels (ca. 4 sleutels aan ring) verloren in 
Aarle-Rixtel. Zou de vinder contact willen 
opnemen met tel. 06-47379258

Een roze portemonneetje in de vorm van 
een varkentje met ritsje en klittenband ver-
loren. Inhoud: Nintendo DS spellen. Tel. 
06-14192463

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Marjolein
Gefeliciteerd!

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:

Jo van de 
Heijden-van Osch

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

VACATURE

VERKOPER
Gezocht fulltime medewerker, 

functie verkoper met 
computervaardigheden en 
in het bezit van rijbewijs B. 

Reacties graag vanaf week 35, 
t.a.v. I. Donkers

Benik Houthandel en Zagerij v.o.f.
Brakenstraat 7   5741 SR   Beek en Donk
0492-551414   |   www.benikbosbouw.nl

   

 

Gefeliciteerd 
met je 25ste 
verjaardag & 
met het 
behalen van je 
masteropleiding 
Bedrijfscommunicatie 
en Digitale media



Donderdag 13 augustus 201510 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Alléén op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 14 en
en zaterdag 15 augustus 2015

Hertog ijs
vanille
XXL-bak 1500ml
4.89

Kruimelvlaai
met gele room 
per stuk
5.79

Warsteiner blik
tray 6x 33cl of 
tray 24x 50cl
5.13-27.36

OP=OP

OP=OP OP=OP

DIEP
VRIES

= 2.45 per XXL-bak

50%
KORTING 399

HELE VLAAI

= 2.57-13.68 per tray

50%
KORTING EXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk - In augustus 2014 be-
gon voor de Beek en Donkse Carla 
Leenders (48) een avontuur, dat ze 
daarvoor ook al was aangegaan. 
Opnieuw zou zij Nepal ondersteunen 
als lerares en de manier van lesgeven 
proberen te verbeteren. Dit jaar is ze 
teruggekomen naar Nederland en ver-
telt ze De MooiLaarbeekKrant over de 
vreselijke aardbeving, de chaotische 
scholen en over de cultuur van het 
land dat haar hart heeft veroverd. 

Carla wilde altijd graag juf zijn, maar 
had lange tijd een kantoorbaan. Nadat 
zij de Pabo had behaald, leek dan ein-
delijk haar carrière als docente te be-
ginnen. Na een tijd kon haar toenma-
lige werkgever haar geen vast contract 
aanbieden en zou ze er drie maanden 
tussenuit moeten. “Toen kwam het 
idee om naar Nepal te gaan om les te 
geven. Mijn familie geloofde me in het 
begin niet, maar in 2013 ben ik toch 
vier maanden gegaan.”

Scholing
Deze eerste reis  ging naar Kathmandu, 
volgens Carla de enige échte stad in 
Nepal. Daar was alles dan ook wat mo-
derner en spraken de meeste mensen 
Engels. Toen zij in 2014 besloot nog 
een keer te gaan, was dit wel anders. 
Via contacten van toen is Carla in het 
Zuiden terechtgekomen, in Lamahi. 
Daar was alles een stukje primitiever. 
“Een opleiding tot leerkracht zoals hier 
bestaat daar niet. Een soort uitgebreid 
examen volstaat in het gebied waar ik 
vrijwilliger was. Dus hun manier van 
lesgeven kan ik ze echt niet kwalijk ne-
men, ze doen hun best.”

Carla voelde zich geroepen om zowel 
het vak Engels te geven als de school 
wat structuur bij te brengen. “Zo 
wordt er bijvoorbeeld nog wel eens 
geslagen in de klas, terwijl dat niet 
nodig is. Ook lezen de leraren uit een 
boek voor en schrijven de kinderen dan 
mee. Ik heb geprobeerd om de lessen 

wat interactiever en meer spelender-
wijs te maken.” Zo heeft Carla ook de 
welbekende spellen ‘Poorttikkertje’ en 
‘Chinese muur’ geïntroduceerd. “De 
kinderen wilden het maar blijven spe-
len”, vertelt ze lachend. 

Cultuur
Carla heeft nooit het gevoel gehad dat 
ze niet welkom was  op de scholen of 
in het land. Integendeel, scholen vra-
gen haar nu nog voor bepaalde sug-
gesties en of ze snel weer terug komt. 
Dat is een van de dingen die Carla 
geweldig vindt aan de cultuur. “Het 
is het leukste volk ter wereld. Er leven 
zoveel verschillende culturen, maar dat 
gaat allemaal goed samen omdat ze el-
kaar respecteren.”Carla zelf heeft zich 
ook een beetje aan moeten passen. Zo 
mag je in Nepal niet met je linkerhand 
eten, wordt affectie tussen man en 
vrouw niet tot nauwelijks publiekelijk 
getoond en geef je elkaar geen hand 
bij het voorstellen. “Ik zou ook nooit 
in een hemdje over straat gaan, je kunt 
je niet te bloot kleden.  En terwijl het 
hier normaal is om af en toe wat van 
elkaars bord te eten, mag je daar niet 
aan het eten of drinken van een ander 
komen.”

“Ik had ernaar toe 
kunnen gaan en als ik 
dokter van beroep was 
had ik dat ook zeker 

gedaan. Maar nu 
kon ik niets doen”

Aardbeving
Op 25 april 2015 brak een vreselijke dag 
aan voor de Nepalezen. Twee aardbe-
vingen vlak naar elkaar zouden ervoor 
zorgen dat er minstens 7.557 mensen 
omkwamen en meer dan 14.123 men-
sen gewond raakten. Carla zat op dat 
moment nog altijd in het Zuiden, waar 

de aardbeving vrijwel geen schade 
heeft veroorzaakt, maar wel gevoeld 
werd. “Ik lag op bed te lezen en voel-
de in een keer alles schudden. Ik ben 
naar buiten gerend waar iedereen al 
stond.” Stroom was er op dat moment 
niet, dus Carla en haar buurtbewoners 
wisten totaal niet dat de aardbeving op 
andere plekken zo verwoestend was 
geweest. Kathmandu, de plek waar ze 
tijdens haar vorige avontuur verbleef 
en waar ze nu slechts een aantal keer 

was geweest, was wel getroffen door 
de aardbeving met alle gevolgen van 
dien. “Ik had ernaar toe kunnen gaan 
en als ik dokter van beroep was had ik 
dat ook zeker gedaan. Maar nu kon ik 
niets doen. Ik kon alleen hun schaarse 
voedsel en slaapplekken innemen. Dus 
ben ik in het Zuiden gebleven.” 

Thuisfront
Terwijl ze inmiddels weer een aantal 
maanden in Nederland is, waar ze een 
man en twee kinderen heeft, raakt ze 
nog steeds niet uitgepraat over Nepal. 
Zo vertelt ze over halfdode kippen in 
de keuken en geiten in de bus. Over de 
tolerantie en nieuwsgierigheid van het 
volk dat op zijn beurt weer voor mooie 
verhalen heeft gezorgd. Carla twijfelt 
dan ook geen moment als ze de vraag 
krijgt of ze opnieuw naar Nepal zou 
willen. “Ja. Ik zou zo weer terug gaan.”

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Het wetsvoorstel “werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd” is op 17 maart 2015 
door de Tweede Kamer aangenomen. 
Op 22 september 2015 vindt de plenaire 
behandeling in de Eerste Kamer plaats. 
De Regering meent dat de maatregelen uit 
het wetsvoorstel de belemmeringen die er 
nu zijn voor werknemers en werkgevers 
om te kunnen (laten) werken na de AOW-
leeftijd zullen wegnemen. 
De maatregelen omvatten onder meer:
- De loondoorbetalingsplicht, de re-
integratieverplichtingen van de werkgever 
en het opzegverbod bij ziekte worden 
beperkt tot zes weken. Voor niet AOW-
gerechtigde werknemers blijft dit een 
periode van twee jaar.
- De opzegtermijn van een 
arbeidsovereenkomst met een AOW-
gerechtigde werknemer wordt beperkt 
tot een maand. Voor nog niet AOW-
gerechtigde werknemers blijft een 
opzegtermijn van één tot vier maanden 
gelden afhankelijk van de duur van het 
dienstverband.
- Op grond van de ketenbepaling 
(artikel 7:668a BW) ontstaat voor 
AOW-gerechtigden na ten hoogste 
zes contracten voor bepaalde tijd (in 
plaats van na drie) of na ten hoogste 
48 maanden (in plaats van na 24) een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Voor de vaststelling van het aantal 
contracten of de periode van 48 maanden 
worden alleen arbeidsovereenkomsten in 
aanmerking genomen die zijn aangegaan 
na het bereiken van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Let op: dit voorstel is geen wet 
zolang het niet is aangenomen door de 
Eerste Kamer. Ook kan de inhoud nog 
wijzigen. Het voorstel zal vermoedelijk 
niet eerder dan 1 januari 2016 in werking 
treden. Thans gelden dus nog steeds de 
huidige wettelijke belemmeringen.
Laat u over dit onderwerp goed informeren. 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 
0492-468744 of per e-mail: info@ja-
laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: www.ja-
laarbeek.nl

Werken na de AOW wordt 
straks eenvoudiger

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Carla Leenders en haar avontuur als lerares in Nepal

“Ja, ik zou zo weer naar Nepal terug gaan”

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

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

In verband met vakantie zijn wij 
van 3 t/m 17 augustus gesloten!

De assembly in de morgen op de school in Lamahi

Principal en class 5 (groep 7) met lerares Carla op de school in Lamahi

Kinderen in de klas op de school in Lamahi
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Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 13 augustus 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.

Beperkte openstelling gemeentehuis

Burendag

Heeft u een goed idee om Burendag te vieren op 25, 26 of 27 september?  Het 
Oranjefonds steunt initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Per buurtorganisatie is een bijdrage van € 450,-- mogelijk. Alle voorwaarden 
en het aanvraagformulier staan op de website www.burendag.nl. In de gemeente 
Laarbeek zijn al 25 initiatieven aangemeld (11 in Beek en Donk, 7 in Aarle-Rixtel, 6 in 
Lieshout en 1 in Mariahout).

www.laarbeek.nl 

Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
Vanwege vakantieperiode geen 
middag- en avondopenstelling

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 31 343332 35

za

vr

do

wo

di

ma

augustus

03 1710

1804 11

05 1912

06 2013

07 2114

02 09 2316zo

01 08 2215

24

25

26

27

28

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:  

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

30
29

Bel naar de Dierenbescherming 0900 112 00 00

Zwerfdier gevonden?

LAARBEEK – Op woensdag 19 augustus vervalt de middag- en avondopenstelling 
van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis op de normale tijden 
geopend.

Verleende vergunningen

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw Hazem 
en de heer Wisawe voor het exploiteren van het horecabedrijf Babylon Lion, Piet van 
Thielplein 27 in Beek en Donk (verzonden 11 augustus 2015).

Wet milieubeheer

Melding 8.41 Wet milieubeheer, Heidedreef 4, Mariahout
Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat melding op grond 
van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Mts. W.J.A. Leenders 
& C.J.H.M. Leenders-Vorstenbosch, Heidedreef 4 in Mariahout, waarop het 
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch 
informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 
867.

Kermissen

22 tot en met 25 augustus - Aarle-Rixtel
5 tot en met 8 september - Lieshout
11 tot en met 15 september -  Beek en Donk

- Advies waterschap: vermijd contact oppervlaktewater rivier de Aa 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 - Van 22 tot en met 25 augustus is het kermis in Aarle-Rixtel. Daarom wordt  
een gedeelte van de Dorpsstraat, gelegen tussen huisnummers 78A en 86 en een 
gedeelte van de Goossensstraat, gelegen tussen de kruisingen met de Wilhelminalaan 
en de Haffmansstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.  
 
Ook wordt een stopverbod ingesteld in de volgende straten: de Mariastraat 
tussen de kruisingen met de Dorpsstraat en de Spechtstraat, de Spechtstraat en 
de Kannelustweg tussen de kruisingen met de Dorpsstraat en de Spechtstraat. 
Deze maatregelen gelden van 19 tot en met 26 augustus 2015. 

 - In verband met een Luikse Markt wordt een gedeelte van het 
Piet van Thielplein in Beek en Donk en een gedeelte van de 
Brouwersstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zondag 23 augustus 2015 van 8.30 – 18.30 uur.

Wegafsluitingen

Commissie Algemene Zaken

Peeleindseweg
De Peeleindseweg in Beek en Donk is afgesloten voor verkeer van maandag 24 
augustus tot en met vrijdag 4 september.

Lekerstraat
Vrijdag 31 juli gaat de Lekerstraat in Beek en Donk weer open voor verkeer. Op 
vrijdag 28 augustus wordt de bovenste laag asfalt nog aangebracht en dan is de weg 
nog voor een dag afgesloten.

Tuindersweg
Op maandag 31 augustus gaat de aannemer Van de Berk beginnen met het 
aanleggen van het woonstraten van het woongebied de Hoge Suute in Mariahout. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat er rioleringswerkzaamheden worden verricht aan de 
Tuindersweg. Deze weg is gedurende de werkzaamheden afgesloten van de kruising 
Rietven tot en met de kruising met de Zuster Persoonsweg.
Het verkeer dat normaal via de Tuinderweg rijdt, wordt ter plaatse met borden omgeleid. 
De werkzaamheden aan de Tuindersweg wordt in 2 fases uitgevoerd en gaan 
ongeveer 8 a 10 weken duren. De direct betrokken bewoners worden door de 
aannemer geïnformeerd per brief.

Ahorn, Struikheide, Bikkel
De wegwerkzaamheden op plan de Hoge Suute in Mariahout worden in de straten 
Ahorn, Struikheide, Bikkel gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden gaan tot 20 
november duren, als de aannemer niet teveel last heeft van de weersinvloeden. Dit 
zal zeker voor enige overlast zorgen, maar we vragen hiervoor uw begrip.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Carlo Beekmans van de gemeente Laarbeek.

De agenda van de raadscommissie Algemene Zaken is gewijzigd. De commissie 
vergadert op  dinsdag 1 september 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Beek 
en Donk.

1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2015.
5. Ingekomen stukken en mededelingen (o.a. Toelichting politiebeleidsplan   

Oost en werkdruk bij het ambtelijk apparaat).
6. Betrokkenheid raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven.
7. Nota reserves en voorzieningen 2015.
8. Voorstel tot invulling van de rekenkamerfunctie.
9. Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werk-zaamheden van de raad 2015.
10. Rapportage onderzoek archiefbeheer gemeente Laarbeek 2014.
11. Stichting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis.
12. Invulling taakstellende bezuiniging op politieke ambtsdragers en ondersteuning.
13. Voorstel tot vaststelling van de nota lokale heffingen 2015-2018.
14. Voorstel tot vaststelling wijzigingen begroting 2015 
         (aangehouden in raad van 8 juli jl.).
15. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
16. Rondvraag
17. Sluiting.
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Boomvalk

Zo heel af en toe ga ik met enkele 
vrienden, die zich bezighouden 
met het inventariseren en ringen 
van roofvogels en uilen, op pad. 
Broeden uilen vaak in een nestkast 
die op een redelijke hoogte hangt 
en waar je met een ladder bij kunt, 
met roofvogels is dit meestal een 
ander verhaal. 

Zo ook enkele weken geleden 
toen we naar het Leek gingen om 
jonge boomvalkjes te ringen. Deze 
nestelen vaak op grote hoogte zoals 
op hoogspanningsmasten, en in 
dit geval zat het nest in een hoge 
populier, op een hoogte van 20 
meter. 

Het is dan ronduit spectaculair om te 
zien hoe men met klimijzers en een 
tuigje in de op en neer wiegende 
boom omhoogklimt tot aan het 
nest.

De jongen worden dan in een 
speciale tas naar beneden gelaten 
waar ze gecontroleerd, opgemeten 
en geringd worden. Hierna gaan de 
jongen weer terug in het nest en 
gaat de klimmer al abseilend naar 
beneden. 

Ik heb groot respect voor deze 
mensen die zich met ziel en zaligheid
inzetten voor het vergaren van 
informatie en behoud van deze 
vogels.

Het was deze keer op een spannende 
manier genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!

Locatie:
Het Leek 

Duidelijkheid over parkeren wijk de Laarsche Velden
Beek en Donk - De afgelopen 
maanden zijn diverse bewo-
ners door de politie aangespro-
ken op hun parkeergedrag in de 
wijk Laarsche Velden in Beek en 
Donk. Zo werden bewoners in de 
Melodiestraat gevraagd om niet 
meer te parkeren op de strook 
langs de rijweg, terwijl ze dit 
al 15 jaar deden. Om duidelijk-
heid te geven waar nu wel en 
waar niet geparkeerd mag wor-
den, geeft de gemeente, in sa-
menwerking met de politie, nu 
duidelijkheid middels dit artikel.  

Men mag niet parkeren:
• Waar een parkeerverbodsbord 

langs de weg staat.
• Binnen vijf meter van een hoek 

van de straat. Dit belemmert na-
melijk het uitzicht.

• Voor een in- en uitrit.
• Op voorrangswegen buiten de 

bebouwde kom.
• Bij een onderbroken gele streep.
• Binnen een afstand van 5 meter 

voor of na een zebrapad.
• Bij een bushalte en 12 meter voor 

of na een bushalte.

Ook mag men niet parkeren op een 
stoep. In de landelijke richtlijnen wordt 
hierbij uitgegaan van een hoogteverschil 
van 0,08 a 0,12 m met de rijbaan. In de 
Melodiestraat zijn de grijze tegels dan 
ook onderdeel van de weg, wat betekent 
dat hier wel mag worden geparkeerd (zie 
bijgaande foto Melodiestraat)

Op andere straten in de wijk de Laarsche 
Velden is meestal sprake van een ver-
hoogd trottoir en daar mag dus niet wor-
den geparkeerd op de verhoogde stoep. 
Een voorbeeld hiervan is de Harmonielaan 
(zie bijgaande foto Harmonielaan).

Op een (verhoogd) trottoir, zoals in de Harmonielaan, mag niét geparkeerd worden

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALISTWORST- EN GEHAKTDAG

INFORMEER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN

kilo  € 5,50

We wensen iedereen een fi jne vakantie en voor de 
thuisblijvers: Wij zijn gewoon open. 

Kijk voor de actuele aanbiedingen op onze website.

De grijze tegels in de Melodiestraat zijn onderdeel van 
de weg, waardoor hierop wél geparkeerd mag worden

Tip Marcel! Bel: 0492-383103 www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Leo van de Heuvel wist zondag 35 lepelaars te spotten, dankzij voge-
laars die hem tipten. Heb jij een tip voor Leo? Bel dan 06-23551653

Mooi Gespot



Donderdag 13 augustus 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beleef Armand & The Kik en Hilaria 
in Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Spektakel voor jong en oud. Op 
donderdagmiddag tovert Hilaria je een heu-
se dolfijnenshow voor, en op vrijdagavond 
staat er niemand minder op het podium dan 
Armand en The Kik!

Hilaria 
Als eerste in de wereld komt Hilaria met een 
mobiel bassin. De twee heren trekken met 
hun dieren door het land met een werve-
lende zeezoogdierenshow en brengen zo hun 
’zoutwater theater’ naar de mensen toe. En 
hoe! Hilaria tovert u een circusvoorstelling 
voor met veel muziek, visueel spektakel, hu-
mor, veel vrijwilligers en schuimrubberen dol-
fijnen. (do 20 aug, 14.30 uur)

Armand & The Kik
De bekendste Nederlandstalige bietband en 
’s landsch hardnekkigste protestzanger bun-
delen hun krachten. Samen zijn ze de studio 
ingedoken om een album te maken dat deze 
zomer nog verschijnt. En met dit album ver-
schijnen ze in Openluchttheater Mariahout. 
(vr 21 aug, 20.30 uur)

Armand
Armand speelde al in diverse bandjes voordat 
hij in 1965 zijn eerste solo-single uitbracht. In 
de zomer van 1967 brak Armand door met 
het nummer ‘Ben Ik Te Min’. De zanger staat 
sinds zijn vroege carrière bekend als protest-
zanger. Maar er is ook een groot oeuvre naast 
zijn politieke en sociaal-maatschappelijke tek-
sten. 

The Kik
Neerlands bekendste Nederbietband The Kik 
brak door met de hit ‘Simone’. De afgelo-
pen drie jaar toerde de band langs clubs en 
festivals en deed onder meer Lowlands en 
Parkpop aan, tevens waren zij de huisband 
van de De Wereld Draait Door. 

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet missen? Wees 
er dan snel bij! Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoopadressen in 
Laarbeek (zie website). Openluchttheater 
Mariahout. Beleef meer!

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Fiets & RegenkledingSALE  SALE  

Korting oplopend tot 

Openingstijden

Afh ankelijk van aantal en merk

24 t/m 29 augustus 90%90%
Dinsdag - Zaterdag: 09.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00

Stichting MuziektuinPodium verzorgt drietal gevarieerde concerten

Beek en Donk - De Stichting MuziektuinPodium  
verzorgt op zondag 16 augustus weer een 
drietal concerten met voor elk wat wils in de 
Muziektuin van Beek en Donk.

Om 13.00 uur opent het Koor Cantabile uit 

Veghel de concertmiddag met een bijzonder ge-
varieerd repertoire van Mozart tot liederen van 
vroeger. Om 14.00 uur volgt het Seniorenorkest 
Gemert met een uitgebreid repertoire van 
Egerländer, Bigband, Duitse schlagers, marsen en 
polka’s. Om 15.00 uur wordt het kleine podium 

Archieffoto van een eerder gehouden Muziektuinpodium

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
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Armand & The Kik
Vrijdag 21 augustus 20:30 uur

Mooi UIT in Laarbeek

•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Lieshout – Voor de fietsenbeurs van Harmonie 
St. Caecilia zijn al zeker 150 fietsen toegezegd. 
Schenkingen van particulieren maar vooral de 
medewerking van de lokale rijwielhandelaren 
zorgt ervoor dat de beurs een goede start krijgt. 

De Lieshoutse en Mariahoutse harmonie houdt 
de fietsenbeurs op 22 augustus om geld in te 
zamelen voor haar jubileumfeest in juli 2016. 
Mensen die een fiets kwijt willen kunnen hem 
te koop aanbieden, geïnteresseerden kunnen er 
een fiets kopen. Een deel van de opbrengst gaat 
naar de vereniging.

Van kinderfietsjes, tot een stapfiets. Van een 
goede fiets om mee naar de middelbare school 
te rijden tot een racefiets. Er wordt van alles te 
koop aangeboden op de fietsenbeurs. Er zijn 
ook een aantal bijzondere fietsen op de beurs 
te koop. Denk dan aan de oude burgemeesters-
fiets van Piet van Hout of een tandem. Alleen 

elektrische fietsen worden niet verhandeld. De 
beurs is open van 11.00 tot 15.00 uur en wordt 
gehouden op de speelplaats van de Sprankel 
aan de Grotenhof. 

Wil je een fiets kwijt? Die kunnen ingeleverd 
worden op de dag van de beurs, vanaf 9.00 
uur tot de opening om 11.00 uur. Er wordt 
deskundig advies gegeven, maar de aanbie-
der bepaalt wat de fiets moet opleveren. Het 
verkopen doen de aanwezige harmonieleden. 
Tussen 15.00 en 16.00 uur kan het geld, of een 
niet verkochte fiets weer opgehaald worden. 

Harmonie St. Caecilia organiseert de beurs om 
geld in te zamelen voor haar jubileumfeest in 
het voorjaar van 2016. De harmonie bestaat dan 
140 en de slagwerkgroep 60 jaar. Vijftien procent 
van de opbrengst gaat naar het jubileumfeest 
van de muziekvereniging. Voor vragen over de 
beurs kan gebeld worden met tel. 0499-422348.

Lieshout – In Manege D’n Perdenbak 
wordt op zondag 18 oktober weer een 
grote vlooienmarkt gehouden. Een 
gezellige markt voor mensen die hun 
zolder of garage hebben opgeruimd 
en deze spulletjes van de hand willen 
doen.

De markt is open voor bezoekers van 10.00 
tot 15.00 uur en de entree bedraagt €1,50 per 
persoon. Er zijn 60 kramen beschikbaar. Wilt 
u een kraam huren, kijk dan voor meer infor-
mative op www.stichtingderaam.nl, mail naar 
stichingderaam@live.nl of bel naar Nicole van 
Schaik, tel. 0499-423664 of 06-27395416. 

Ruim 150 fi etsen beschikbaar voor 
fi etsenbeurs

Grote vlooienmarkt in Manege 
D’n Perdenbak

Stichting MuziektuinPodium verzorgt drietal gevarieerde concerten

bij het paviljoen vrijgemaakt voor een spette-
rend optreden van 2KEYS. Twee jonge, frisse 
meiden, die nummers van nu afwisselen met 
hits van vroeger. Met hun zuivere tweestem-
migheid en enthousiaste voorkomen zijn Anne 
en Marianke in staat iedereen in te pakken

De Stichting MuziektuinPodium nodigt u al-
len van harte uit deze gratis optredens te ko-
men bijwonen. Voor meer informatie over de 
stichting, de optredende groepen en de ove-
rige concerten van 2015, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.
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www.colorfunlaarbeek.nl

zondag
15 mei 2016

(1e pinksterdag)

2e  
editie

OOK TE 
BESTELLEN
VIA ONZE
WEBSHOP!JOS MARTENS

TUIN & PARKMACHINES 
LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

HEGGENSCHAREN
VANAF € 99

HEGGENSCHAREN

WEBSHOP!

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

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

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Lieshout - Het is weer bijna zover, het 
Koningschieten bij het Sint Servatius 
Gilde Lieshout. Zoals elk jaar vind het 
Koningschieten plaats bij paviljoen 
Bomé op de Beemdkant te Lieshout 
op kermismaandag 7 september.

De voorbereidingen zijn al volop be-
zig, zoals afspraken maken met de 
gemeente en de horeca, het regelen 
van het vervoer van het huidig ko-
ningspaar, Cor en Toos van Vegchel, 
naar het gemeentehuis. Het maken 
van de vogel, het in orde brengen van 
de schietmast. Ook het terrein krijgt, 
waar nodig, een grondige opknap-
beurt.

Om nog meer mensen naar de 
Beemdkant te trekken  wordt er voor 
de kinderen een springkussen neerge-
zet, zodat de vaders en moeders, maar 
ook oma’s en opa’s geen omkijken 
hebben naar de jeugdigen. Ook wordt 
er nagedacht of het mogelijk is om 
onder de aanwezigen een dag koning 
te schieten. Maar ook al schiet je niet 
mee, je voelt de oplopende spanning 
die onder de Gildbroeders ontstaat als 
de vogel langzaam maar zeker aan gort 
wordt geschoten. En dan is het zover, 
het laatste stukje hout valt naar bene-
den. Wie is de nieuwe koning, en wie 
de nieuwe Ere-koning? En wat staat 

het nieuwe koningspaar te wachten? 
Welke activiteiten komen op hun pad?

Dus beste mensen, wil je samen met 
de gildebroeders de spanning voelen, 

kom dan op maandag 7 september 
naar het gildepaviljoen. Het schieten 
begint om 14.00 uur. Voor een natje 
en een droogje word gezorgd.

Koningschieten Sint Servatius Gilde op kermismaandag

Het huidige koningspaar Cor en Toos van Vegchel 
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Iets doen voor elkaar!
.nl

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Het werk dat nooit af is
Dierenpark Regter Eind aan de Hermelijnstraat 
in Beek en Donk is de moeite van een bezoekje 
meer dan waard. Om het wel en wee van de 
dieren in goede banen te leiden staat een team 
van 25 vrijwilligers onder begeleiding van een 
dagelijks bestuur altijd paraat. Om het team te 
versterken is Dierenpark Regter Eind op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. De nodige opleiding 
wordt verzorgd door de mensen van het die-
renpark, maar een zekere affiniteit met dieren 
is een must.

“Het dierenpark zelf is eigendom van de ge-
meente Laarbeek, maar het park wordt beheerd 
door een stichting van 25 vrijwilligers. Het be-
stuur zorgt samen met de vrijwilligers voor het 

park. En er komt meer bij kijken dan enkel de 
dieren eten geven. Je moet de panden onder-
houden, de boekhouding regelen, de kantine 
openhouden en ervoor zorgen dat de mensen 
op een fijne manier de dieren kunnen bezoe-
ken,” aldus bestuurslid Ad van den Broek. 

Van alpaca’s tot wallaby’s 
Het park biedt onderdak aan heel veel verschil-
lende dieren, die op hun eigen manier aandacht 
nodig hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld herten, 
schapen, alpaca’s, duiven, eenden, pauwen, 
pony’s, een koe, wallaby’s en bijen. “En we zijn 
nu bezig met een gebouw voor de siervogels. 
De bijen worden door vier imkers verzorgd. Het 
zijn zo’n 700.000 bijen, daar komt wel wat bij 

kijken. Maar we krijgen er ook wat voor terug, 
echte Beek en Donkse honing. Die is hier voor 
de bezoekers verkrijgbaar. In 2017 bestaat het 
park 30 jaar. Tegen die tijd zouden alle bouw-
werkzaamheden achter de rug moeten zijn. 
Maar ja, dan is er wel weer iets anders dat onze 
aandacht vergt. Het onderhoud van het park en 
de verzorging van de dieren gaan altijd door. En 
daar kunnen we de hulp van vrijwilligers zeker 
bij gebruiken,” voegt Ad toe.

Iedereen die van dieren houdt, is welkom
“Iedereen is welkom om als vrijwilliger zijn 
steentje bij te dragen. Je hoeft echt geen vol-
leerd dierenarts te zijn. Studenten, huisvrou-
wen en gepensioneerden ontvangen we met 

open armen. Zolang de vrijwilligers maar ge-
motiveerd zijn. Zo hebben we ook iemand van 
stichting ORO hier werken. In het begin moest 
die zijn weg nog wat vinden, maar dankzij goe-
de afspraken met ORO en een goede inzet, 
heeft hij zijn draai zonder meer gevonden,” 
vertelt Gerrit van Leuken,  die namens het 
bestuur contactpersoon is van de vrijwilligers.
Om de dieren te zien kun je het beste tussen 9 
en 12 uur naar het dierenpark gaan. Met een 
beetje geluk kun je de vrijwilligers bezig zien als 
de dieren gevoederd worden. Voor wat extra 
achtergrondinformatie en foto’s van dierenpark 
Regter Eind in Beek en Donk kun je terecht op: 
www.dierenparkregtereind.nl. 

Ad van den Broek aan het voederen

Gerrit van Leuken en Ad van den Broek

 www.wocom.nl

Vakantiesluiting 
Van 16 juli t/m 30 augustus

is er geen inloopspreekuur in
het Ontmoetingscentrum

in Beek en Donk.

Telefonisch blijven we bereikbaar op:

(0493) 49 76 66

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Mariahout - In het Openluchttheater 
van Mariahout vindt een speciale ‘se-
niorenmiddag’ plaats op woensdag 26 
augustus vanaf 13.30 uur. Deze mid-
dag met de titel ‘Ten Blakke’ wordt 
geopend door het Seniorenorkest van 
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout en 
daarna ontvangen troubadour Tonny 
Wijnands en Henrie Bouwmans gas-
ten uit Laarbeek. 

Op het podium van het theater staat 
een grote ‘Brabantse’ tafel waar mevr. 
E. Blanksma-van den Heuvel, bur-
gemeester van Helmond en dhr. F. 
Ronnes, burgemeester van Laarbeek 
te gast zijn. De gesprekken die ge-
voerd worden, worden  afgewisseld 
met optredens van Tonny Wijnands.

Deze middag wordt georganiseerd 
door de KBO’s van Laarbeek als afslui-
ting van de Zomeractiviteiten 2015. Er 

wordt een entree gevraagd van €5,00 
per persoon. U ontvangt een gratis 
consumptie. Kaartjes kunnen gereser-
veerd worden via www.openluchtthe-
ater-mariahout.nl of zijn te koop aan 
de kassa van het theater. Bij slecht weer 
vindt de middag in het Buurthuis plaats. 

Seniorenmiddag in Openluchttheater 

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

LEZERSPODIUM
Het vervolg van meten met 2 maten
Jammer dat er niet gereageerd is op 
mijn bericht door ons college. Ik had 
hier graag een discussie op gang wil-
len brengen met deze ambtenaren, 
maar blijkbaar willen ze zich niet 
bloot geven. Zelfs onze BOA helpt 

hier aan mee. Dit zijn geen verhaal-
tjes of verzinsels maar de keiharde 
waarheid! De bewijzen heb ik voor 
handen. Ik dacht dat we in een de-
mocratie leven, maar ik ervaar dit 
anders. Het is meer van jij bent maar 

een burgertje en ik de ambtenaar en 
ik doe wat ik zelf wil. Dus ook met 2 
maten meten.

M.J.J. van der Ven 
Leeuweriklaan 35, Beek en Donk

Aarle-Rixtel - De Brabantse Kluis werd 
maandag onverwachts bezocht door 
verslaggeefster Alice van der Plas 
van Omroep Brabant radio. De dag 
van Alice stond in het teken van de 
Terrastest van Brabant. Daarvoor had 
ze 7 terrasjes geselecteerd voor een 
bezoek, verdeeld over heel Brabant. 

Ze bezocht naast de Brabantse Kluis 
restaurants in Valkenswaard, Schijndel, 
Oisterwijk, Rijen, Breda en Rijsbergen. 
Ieder uur een andere locatie. Voor de 
Brabantse Kluis was het natuurlijk een 
spannende dag, maar aan het einde 
van de middag kwam de bekendma-
king. Alice roemde de heerlijke cap-
puccino van de verse melk van de 
Kloosterkoeien. Het mooie terras op 
de binnenplaats en de service. En daar-
mee haalde de Brabantse Kluis de eer 
binnen als winnaar van de Terrastest.

Brabantse Kluis winnaar Terrastest Omroep Brabant 
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Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting
Tot 75% korting

Deze kortingen zijn geldig van woensdag 12 t/m zaterdag 15 augustus.
Alleen geldig bij producten op de parkeerplaats.

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

op = op
weg = pech

Laarbeek - Het is een traditie: de huiszwaluw-
telling van IVN Vogelwerkgroep De Ortolaan. 
De gegevens worden verstrekt aan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Deze organisatie 
houdt de tellingen in heel Nederland bij. Na 
een enorme terugval van de soort in het laatste 
kwart van de twintigste eeuw is er nu gelukkig 
weer een lichte stijging waar te nemen.

Begin augustus fietsen de tellers door Laarbeek, 
op zoek naar bewoonde huiszwaluwnestjes. 
Omdat huiszwaluwen kolonievogels zijn, die als 
het even kan naar hun oude nestjes terugkeren, 
weten ze natuurlijk waar ze moeten zijn. Toch 
komen er jaarlijks wel enkele nieuwe nestplaats-
jes bij en vallen er oude af. In augustus zijn de 
vogels soms aan het derde broedsel bezig en 
zitten de nestjes nog vol jonge vogeltjes. Die 
moeten flink gevoerd worden! De ouders vlie-
gen dan ook af en aan. Insecten vangen ze in 
de lucht. Een huiszwaluwpaartje brengt in de 30 
dagen waarop het voor zijn jongen zorgt, meer 
dan een miljoen insecten naar het nestje. Die 
verzamelt hij in kleine samengeperste balletjes 
van soms meer dan driehonderd kleine insecten. 
De balletjes braakt hij op in de bek van het jong.

Vooral in het buitengebied van Lieshout zijn en-
kele grote kolonies. Bij een boerderij treffen ze dit 
jaar maar liefst 68 nesten aan. De huiszwaluwen 
produceren een massa afval. Maar hun gastgezin 
ziet ze ieder jaar weer met plezier komen. Eind 
augustus tot eind september verzamelen groot 
en klein zich voor de lange tocht naar Centraal 
Afrika. Een tocht vol gevaren. Mensen, dieren 
en honger bedreigen de vogeltjes. Deskundigen 
hebben berekend dat van de vier huiszwaluwen 
die uit Nederland vertrekken, er maar ééntje te-
rugkeert. Laat men ze daarom hier een handje 
helpen. Dat kan door nestgelegenheid aan huis 
te maken of nestmateriaal te verschaffen zoals 
een modderbadje. De huiszwaluw nestelt het 
liefst tegen een lichte overstek.

Cijfers:
In Laarbeek telden ze dit jaar 132 bewoonde 
zwaluwnesten. Daarvan zijn er 119 in het bui-
tengebied van Lieshout en Mariahout en 13 in 
de kom van Lieshout. Misschien weet u nog nes-
ten te zitten die zij niet kennen? Laat het hen 
dan alstublieft weten. Dit kan bij Anneke op den 
Buijs, vogelwerkgroep de Ortolaan, tel. 0499-
421830 of mail: a.opdenbuijs@live.nl.

Een huiszwaluw voert zijn jong. Hier nestelt hij in een kunstnestje

Fotograaf: Ton op den Buijs

Een gezellig vogeltje aan huis

Huiszwaluwtelling in Laarbeek

Aarle-Rixtel – De jaarlijkse kermis in Aarle-
Rixtel wordt van 22 tot en met 25 augustus ge-
vierd. Bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde, ofwel 
de Blauwe Schut, wordt op dinsdag 25 augus-
tus het traditionele Koningschieten gehouden. 
Dit Koningschieten vindt plaats op het ‘Jan van 
Doorenpaviljoen’, nabij het Hagelkruis. Het ter-
rein is geopend vanaf 14.00 uur. 

Wapenmeester Henry van der Putten heeft een 
prachtige houten vogel gemaakt die garant 
moet staan voor enkele uren spanning. Na het 
‘vrijen’ van de boom en de eerste schoten door 
het kerkelijke en wereldlijke gezag en de afgaan-
de koning, zal er een spannende strijd losbran-
den, waaraan een aantal serieuze kandidaten 
meedoen, waaronder interim-Koning Eugène 
Barten. Eugène heeft tijdens de voorlaatste 2 
afleveringen de vogel naar beneden gehaald, 
waardoor hij zich dit jaar voor de derde keer tot 
Koning kan schieten. Het wordt voor hem een 
huzarenstuk om dit te realiseren maar lukt hem 
dit, tijdens dit tussentijdse Koningschieten, dan 
wacht hem de eeuwige roem. De gildenbroeders 
van het Gilde Sint Margaretha houden de gang 
van zaken nauwlettend in de gaten. 

Na afloop wordt aan de nieuwe Koning een ven-
delgroet gebracht en wordt hij naar Gildenhuis 
van Bracht begeleid. Hier loopt de Koning vol-
gens traditie over de Gildevlag en de handen 
wassen. Iedereen die belangstelling heeft en 
graag een gezellige middag wil beleven is van 

harte welkom op het ‘Jan van Doorenpaviljoen’. 
Het verdere programma tijdens de kermis is als 
volgt: Zaterdagmorgen 22 augustus wordt be-
gonnen met het aanzeggen van de kermis door 
de tamboers bij de leden thuis. Om 18.00 uur 
gaan ze de kermis openen met een vendelgroet 
aan Zonnetij en aansluitend op Mariëngaarde, 
waarna een rondgang door Aarle-Rixtel volgt. 

Maandag 24 augustus is de dag van het Sint 
Margarethagilde en vangt weer aan met een 
plechtige Gildenmis om 9.30 uur. Nadat zij ge-
noten hebben van de kermisborrel gaan ze terug 
naar hun paviljoen. Om 14.00 uur wordt ver-
trokken naar het schietterrein aan de Havenweg. 
Hier wordt geschoten om kermiskruisen.

Dinsdag 25 augustus begint de dag om 09.30 
uur met een plechtige Gildenmis in de parochie-
kerk. Tijdens de viering wordt de houten vogel 
gezegend. Deze viering wordt u van harte aan-
bevolen. Na de vendelgroet op het kerkplein 
worden ze door de familie Prinsen ontvangen 
voor de traditionele kermisborrel. Om 14.00 uur 
vertrekt men naar het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ 
aan het Hagelkruis voor het voornoemde 
Koningschieten.

Tot ziens op de kermis-dinsdag. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op www.olvgilde.net of 
mail: secretariaat@olvgilde.net. Telefonisch zijn 
zij bereikbaar via tel. 0492-382288 en/of 06-
52462803.

Een trotse Koning Eugène Barten met zijn echtgenote Angeline

Koningschieten bij Onze Lieve Vrouw Gilde
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…en quatre (waarbij er 4 jeugdige 
vingers de hoogte in worden ges-
token) croissants. Denk daarbij een 
tweetal verkleurde blonde koppies die 
net boven de toonbank uitsteken en 
jonge verlegen piepstemmetjes en het 
plaatje is compleet. De oudste van de 
twee voert het campingfranse woord 
wat even daarvoor nabij de sleurhut 
stampend is ingestudeerd en de ander 
houdt, als een heuse schatbewaarder, 
de Franse francs stevig in zijn knuistje. 

De bestelling is geplaatst, gespannen 
wachten beide jongetjes de reactie van 
de Franse stevige mademoiselle achter 
de balie af. Deze volgt al snel. Een 
stortvloed aan onuitspreekbare woor-
den laat staan begrijpbare taal wordt 
de oren van de jongetjes ingespoten. 
In een mum van tijd (het leek wel een 
fractie van een seconde) stopt deze 
Franse mistral waarop een stilte valt. 
Beide jongetjes kijken elkaar wanhopig 
aan. ‘Versta jij er iets van?’, vraagt de 
oudste aan de jongste. Deze haalt op 
zijn beurt zijn schouders op en wacht 
verwachtingsvol op het initiatief van 
de oudste, die totaal geen raad weet 
met de situatie. Beduusd en met de 
paniek in de ogen durft de oudste de 
gerimpelde Française achter de balie 
niet aan te kijken, totdat er een grim-
mig geluid achter de balie vandaan 
komt. De oudste kijkt met naderende 
waterlanders de bakkerin in de ogen 
die op haar beurt wat ongeduldig met 
haar stevige vingerstompen op de 
balie roffelt. ‘Money’, kermt ze daar-
bij uit, waarop de jongste direct wak-
ker schiet. “Geld”, en overhandigt 
triomfantelijk haar de francs die mams 
eerder die ochtend in zijn handen had 
gedrukt. “En niet kwijtraken”, was 
daarbij haar boodschap. De oudste 
slaakt een zucht van verlichting, maar 
al snel maakt deze weer plaats voor de 
volgende spanningsgolf, want de me-
juffrouw begint weer aan een gejengel 
waar de mannetjes geen touw aan 

vast kunnen knopen. “Oh nee he”, 
begint de oudste, “dadelijk is het niet 
genoeg, dat zei ik al tegen mama en 
nu staan we weer hier!” En daar zijn 
de waterlanders weer in het onderste 
ooglid. De jongste weet er ook geen 
raad mee, maar ziet vanuit zijn nog 
droge ooghoeken dat de verkopende 
dame een tas met brood en croissants 
omhoog houdt met het wisselgeld. Ze 
overhandigt deze tas aan de jongste 
en met een kleine glimlach en een ver-
rassend vriendelijk ‘Au revoir’ aait ze 
de oudste nog even over de bol. 

De kennismaking met de wereld-
vreemde Franse taal was even onver-
getelijk als ellendig, waardoor het ook 
later, tijdens de eerste Franse les van 
Meneer Luijkx in de brugklas, als een 
heuse nachtmerrie terugkwam. Daar 
veranderde, les in les uit, het zingen 
van het Franse volkslied ‘La Marseil-
laise’ niets aan. 

Nog even aankomende ‘bruggers’ en 
ook jullie worden ondergedompeld in 
fl ink wat nieuwe (talen)kennis. 
Bon chance!

Mees Joost

‘Deux baguettes s’il vous plait …’
COLUMN

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
DeMooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek 
moet antwoord geven op deze vraag. 
Wat blijkt ? De traditie is nog spring-
levend. En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig 
als altijd, belt De MooiLaarbeekKrant 
deze keer aan bij Huize ‘De Velgerd’ 
Karstraat 1 in Beek en Donk

De bewoners
De bewoners zijn Mariëlle Vissers en 
Marcel van der Heijden. Zij wonen 
hier met hun dochtertje Roza (6). 
Marcel en Mariëlle hebben beiden 
een drukke baan. Mariëlle is project-
leider in de logistieke keten bij ASML. 
Marcel is werkzaam bij de Regionale 
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant. 
Hij beoordeelt milieuaanvragen van 
bedrijven die zich willen vestigen of 
willen uitbreiden.

Sinds 2014 is Marcel lid van de ge-
meenteraad voor het CDA. Als De 
MooiLaarbeekKrant voorzichtig infor-
meert wat hij als raadslid in zijn por-
tefeuille heeft, antwoordt hij lachend: 
“Alles, want naast wethouder Tonny 
Meulensteen, ben ik het enige raads-
lid voor het CDA”. Ook Mariëlle is 
maatschappelijk actief als lid van de 
Initiatiefgroep van de Leonarduskerk 
en als lid van de Ouderraad van de 
school die Roza bezoekt, ‘De Raagten’. 
Mariëlle en Marcel wonen sinds 1998 
samen en vanaf 2006 wonen ze hier. 

Een huis in de natuur
‘De Velgerd’ is een alleenstaand huis 
met bijna een hectare grond erbij. Het 
derde deel is tuin en de rest is weiland. 
Jan en Nelly van der Heijden, de ou-
ders van Marcel, bouwden dit huis in 
1967. Zij hebben er ook deze naam 
op gezet”, zegt Marcel. “Wij heb-
ben veel aan dit huis veranderd”, vult 
Mariëlle aan. “De indeling is veranderd 
en we hebben het aan de buitenkant 
wit geschilderd.” Beiden zeggen, dat 
ze veel tijd moeten besteden aan hun 

prachtige tuin. Maar Marcel zegt dat 
hij dat helemaal niet erg vindt. Vanuit 
zijn werk en vanuit persoonlijke in-
teresse heeft hij wel ‘een klik’ met de 
natuur. Als hobby-imker houdt hij 
bijen en verkoopt de honing aan huis. 
“Maar allemaal heel kleinschalig hoor”, 
relativeert hij lachend.
De liefde van Marcel voor de natuur 
gaat verder dan zijn eigen tuin. Als 
coördinator van Laarbeeks Landschap, 
promoot hij het inzaaien van bloemrijke 
akkerranden. Zaaigoed wordt ter be-
schikking gesteld aan boeren, maar ook 
aan particulieren. “Die akkerranden 
zijn een paar maanden mooi en geven 
beschutting aan allerlei dieren die daar 
naar voedsel zoeken”, zegt hij enthou-
siast. “Boeren kunnen hun imago wat 
opvijzelen, door mee te doen en de ge-
meente stimuleert door uit een ‘potje’ 
gelden ter beschikking te stellen.”

De Velgerd
Dan brengt De MooiLaarbeekKrant 
het onderwerp van gesprek voorzichtig 
naar de naam van dit huis. “Over de 
naam van dit huis kan ik weinig vertel-
len”, zucht Marcel. “Dat is voor ons ei-
genlijk ook een mysterie. De heemkun-
dekring is er in het verleden ook mee 
bezig geweest, maar zonder resultaat. 
Waarschijnlijk heette dit perceel in de 
volksmond vroeger ‘De Velgerd’, maar 
vraag me niet wat dat betekent.

Tot slot
Met een dubbel gevoel keert De 
MooiLaarbeekKrant huiswaarts. De 
ontvangst door de bewoners van huize 
‘De Velgerd’, was gastvrij. Hun verhaal 
was boeiend. De koffie was goed. De 
sfeer gezellig. Het enige wat ontbreekt 
is het antwoord op die ene prangende 
vraag “Wat betekent ‘De Velgerd’? 
Wie het wèl weet, mag het zeggen.

Huize ‘De Velgerd’ Beek en Donk

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Op bijna alles SALE.

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Thematische workshops
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

Voor de uitstraling 
van uw bedrijf!

info@coverhoeven.nl
www.coverhoeven.nl

Geweldig verhaal over de Duitse 
taal van Martien van de Heuvel. Op 

vakantie in Oostenrijk vorig jaar 
kwamen we dit bord tegen op een 
gebouwtje even buiten het dorp 

Bizau. Letterlijk vertaald: 
vuilniszakverzamelhutje. 

Probeer dat maar eens snel achter 
elkaar  uit te spreken.

Groetjes Jan den Mulder

Mooi Gespot
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Annemie en drie 
van haar h

eren op 

vakantie in
 Volendam

. Groetjes Br
am 

en Tanya

Sophie en Juul lekker aan het pick-

nicken bij opa Egon en 
oma Bien in 

Aarle-Rixtel

Melany en Jim bij de ezeltjes 
van Dikrich Luxemburg

Melany en Jim voor de 1e keer kam-

peren. Weiswampach luxemburg

Papa en Marit bij het beroemde 
brugje van Vincent van Gogh (The 
Langlois Bridge at Arles, Frankrijk).

Laarbeek 
viert vakantie

Hier zitten onze prachtige kinderen (Marit, 
Jens, Tijn & Jop) te genieten van het 

prachtige uitzicht vanuit Les Baux-de-
Provence te Frankrijk. Het was een schit-

terende omgeving. Groetjes Chantal en Martijn 
van den Baar

Ook al is het zomer, Herman en 

Rita Segers vieren gewoon carnaval 

tijdens een fi etstocht in de Maas-

horst natuurgebied. Alaaf, alaaf, 
alaaf

raantt

LaarbeekLaarbeekLaarbeek
viert vakantie
Laarbeek
viert vakantie
LaarbeekLaarbeek
viert vakantie
LaarbeekLaarbeek
viert vakantie
Laarbeek
viert vakantie
Laarbeek
viert vakantie
Laarbeek

Sunset aan de Maas tijdens de sfeermarkt in Arcen, Fenna en Evy

Heren PUMA 
Geurenset 

+ Vakantiekraslot
Toni en Mieke van den Bergh 

Heuvelplein 26, Beek en Donk    (0492) 46 17 40
Wij zijn met vakantie van 9 augustus t/m 15 augustus.

Zonnige groetjes
 van Rens, Thieu, Steyn, 

Sander en Jeroen
 uit Bibione, Italië

WINNAAR! Ook ‘s avonds is het heerlijk om met onze voetjes door de branding te lopen op het strand van Texel!! Groetjes Daan en Iris Brouwers

Sunset aan de Maas tijdens de sfeermarkt in Arcen, Fenna en Evy

De broertjes Tijs en Jip geniet
en 

van het prachtige weer maar vooral 

het vele zand aan
 het Veluwemeer in 

Flevoland!

Onderweg naar Frankri
jk! De vakan-

tie begint al in 
de auto! 

Pip van der Linde
n
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Bas viert zijn 1e
 vakantie samen met 

papa, mama en zus Lara op een p
ark 

in het zonnige Nederland

Op de fi ets langs de H
ollandse 

landsgrenzen, hier de Rotterdamse 

haven. Paul Bekkershaven. Paul Bekkers

Kyan van Schijndel bekijkt alles vanaf 
grote hoogte bij Kernwasser 

Wunderland

Heb jij ook een leuke foto voor in De 
MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar 

redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op 
een mooie prijs! De komende week vind je nog 

volop foto’s in dit huis-aan-huisblad.

Ties en Teun de Leest aan het 

genieten op camping de Leistert in 
Roggel

Lekker van onze vakantie genieten op 
de camping in Doesburg aan de 
IJssel. Groetjes, Manfred en 

Jolanda Weijers

MooiLaarbee

een mooie prijs! De komende week vind je nog 

Xavi van Schijndel ontdekt en proeft 

voor het eerst hoe leuk (en lekker) 

zand kan zijn bij recreatiep
las

Berkendonk

Wij gaan al jaren naar Parc Sandur in Emmen op vakantie. Klinkt heel saai. Maar die mooie zonsondergang zo-als zaterdagavond om 21.00 uur is hier nooit saai. En dit vanuit je ‘achtertuin’. Ook willen we Yannick van Boerdonk bedanken omdat hij voor onze Koen en Teun De MooiLaarbeekKrant wil bezor-gen. Groetjes familie Bosmans uit Beek en Donk. Kapelstraat 3, Beek en Donk | Villa Leefdael  
0492-465058 | www.rest-aphroditi.nl

grieks restaurant

aphroditi
dinerbon
voor 2 pers. 

t.w.v. €50
Wij verwelkomen u graag in ons 

restaurant vanaf vrijdag 
14 augustus 17.00 uur!

aphroditi

In Barcelona vieren we dat we 5 jaar getrouwd zijn.Michiel en Ingrid van Kessel

Stijn heeft zichtbaar genoten van 
een fl ink bord met kaiserschmarrn 

in Oostenrijk.
Groetjes Rianne Driessen WINNAAR!

Een wat bijzondere foto in deze vakan-tietijd genomen langs het kanaalvanuit de Veerstraat (richting Keldonk). Iedereen op vakantie en op zoeknaar de zon. Terwijl deze koeien de schaduw opzoeken om te zorgen dat wij geen zure melk krijgen. Groet, Henk Berkers

Parasailen in Bulgarije! Groetjes, 
Yvonne Penninx

Job geniet op het strand van Pineto 

(Italie) 
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MooiBoerdonk

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

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

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Boerdonk - De eerste Buffelrun in de regio 
komt naderbij. Op zondag 30 augustus is 
het zover. Een geweldig mooi parcours door 
het buitengebied van Boerdonk met start 
en finish in het centrum van dit kleine dorp. 

Een kleine 100 vrijwilligers die het mogelijk 
maken dat meer dan 500 ‘buffels, buffelin-
nen en buffeltjes’ 5 of 10 km rennen, lo-
pen, kruipen, zwemmen en klimmen door 

sloten en riviertjes, door weilanden en ak-
kers, over klauterwanden heen en onder 
andere hindernissen door. Onderweg lijkt 
het of het heeft geregend want op veel 
plaatsen is het een modderzooi. Want er is 
modder, veel modder. 
Toch is het voor iedereen haalbaar om de 
finish te bereiken. Hulpvaardige handen en 
bemoedigende woorden van medesporters 
en aanmoedigingen van de vrijwilligers 

zorgen voor extra energie. En dan na de 
finish wacht dat heerlijke dorstlessende 
drankje en het heerlijke gevoel van ‘Yes , 
ik heb het gehaald’. Daar doe je het uitein-
delijk voor!  
Wil jij ook meedoen, schrijf je dan voor 16 
augustus in. www.buffelrun.nl voor infor-
matie en inschrijving.  

Buffelrun Boerdonk: Be There!

De Buffelrun, ben jij er klaar voor?
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Het talent van deze week, Jens Beekmans, kan zijn bon tot 
donderdag 20 augustus ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoon-
moeder, dochter, neef, buur-
jongen, 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 omgeving.

Jens Beekmans

Maakte vorig seizoen het mooiste doelpunt 
uit bij Avanti’31 in Schijndel. Nu mag hij zich 
verder ontwikkelen in Sparta’25 A1.

Sparta’25
Jens Beekmans

Sparta’25

Sportend Laarbeek

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Senioren ELI bereiden 
zich voor op KNVB-beker

Feestweekend Sparta’25 is voor iedereen

Eerste thuisblijverstoernooi TV de Raam 
een succes

Lieshout - Alle seniorenteams van RKVV 
ELI spelen 23 augustus de eerste wed-
strijd in het kader van de KNVB-beker. 
Dit seizoen treden de Lieshoutenaren aan 
met zes seniorenteams, een meer dan 
vorig seizoen. De aftrap wordt verricht 
door ELI 1, dat zaterdag 22 augustus om 
18.00 uur een uitwedstrijd speelt tegen 
Stiphout Vooruit. 

ELI 1 won afgelopen zaterdag de eer-
ste oefenwedstrijd met 3-2 van Bavos. 
Zaterdag 15 augustus speelt ELI om 18.00 

uur nog een oefenwedstrijd, en wel thuis 
tegen Keldonk. Op zondag 23 augustus 
staan bekerwedstrijden op het program-
ma voor de overige 5 seniorenteams en 
de ELI-Vrouwen. 

Als voorbereiding op het bekertoernooi 
en de competitie starten ook de lagere 
elftallen van ELI met de training. Vanaf 
donderdag 13 augustus wordt elke don-
derdag getraind. Deze trainingen staan 
onder leiding van Bert van Zoggel. Elke 

speler van de lagere elftallen is van harte 
uitgenodigd om elke donderdag te ko-
men trainen. Zodoende is elke speler 
goed voorbereid op de beker- en compe-
titiewedstrijden.  

Aangezien Bert van Zoggel niet iedere 
week in de gelegenheid is om de training 
te verzorgen, is het bestuur nog op zoek 
naar geïnteresseerden in het verzorgen van 
de training van lagere elftallen. Men kan 
zich melden bij secretaris Paul Donkers.

Beek en Donk - Vele vrijwilligers 
en diverse commissies zijn druk 
bezig met de laatste voorbereidin-
gen voor de activiteiten voor het 
jubileumweekend van 28, 29 en 30 
augustus. Sparta’25 bestaat dan 90 
jaar. Dit willen ze graag met ieder-
een vieren.  

Legends of the 90’s
Op 28 augustus vindt in de feest-
tent op het Sparta terrein  de 
‘Legends of the 90’s’ plaats. Mental 
Theo, DJ Jean en MC Marron Hill 
zorgen voor heerlijke 90’s muziek. 
Kaarten zijn voor €10,00 verkrijg-
baar via de website van Sparta’25 
of bij Snackbar De Beemd en Café 
van de Burgt.  

Spartade
Op zaterdag is het de beurt aan de 
jeugdteams van Sparta. Zij nemen 
met alle teams deel aan de spellen 
van de Spartade, een Olympische 
zeskamp met een hoog gehalte aan 
voetbalspellen. Maar ook de brand-
weer heeft en geweldig spel met de 
brandweerspuit. En uiteraard ont-
breekt een stoere stormbaan niet. 
Met een gezamenlijke barbecue en 
dj’s wordt deze dag afgesloten.   

Spartan Color Experience
Op zondag vindt de Color 
Experience plaats. Op een mooi 
parcours door Beek en Donk wor-
den op diverse plaatsen de deelne-
mers in de kleuren gezet. Deze ge-
zellige dag begint om 10.00 uur met 
muziek, een springkussen voor de 

kinderen en de deelnemers kunnen 
hun goodybag ophalen (met hierin 
een kleurrijke verrassing). Er is een 
gezamenlijke warming-up, en om 
13.00 uur begint de run. Na de run 
volgt er een verrassende ‘Grande 
Finale’ op het Spartaterrein. Een 
waar kleurenfeest met DJ’s!

De inschrijving is nog steeds ge-
opend. Dit kan via www.sparta25.
nl. De kosten bedragen €5,00 per 
persoon t/m 15 jaar en €7,50 per 
persoon vanaf 16 jaar. Naast dat je 
zelf een leuke dag hebt, steun je de 
gehandicaptensport van Laarbeek 
met je deelname. 

Voor aanvullende informatie over 
deze en andere activiteiten bij 
Sparta’25 kunt u op de site terecht. 

Lieshout - T.V. de Raam uit Lieshout 
heeft op zaterdag 8 en zondag 9 augus-
tus voor het eerst in haar geschiedenis 
een thuisblijverstoernooi gehouden voor 
de mensen die niet op vakantie gingen 
of besloten hadden om thuis te blijven.

Er was door de organisatie besloten dat er 
in 2 categorieën ingeschreven kon wor-
den, namelijk de 6 en de 7. De gezellig-
heid moest voorop staan. In categorie 6 
waren 12 koppels en in categorie 7 waren 
8 koppels, wat voor de organisatie mak-
kelijke aantallen waren voor de planning.

Ieder koppel moest verspreid over 2 da-
gen 4 wedstrijden spelen van een uur. 

Tussen de wedstrijden door was er ge-
legenheid voor een hapje en een drankje 
en de eerste dag werd afgesloten met 
een lekker kopje soep en een broodje. De 
tweede dag werden (na nog een ronde 
poulewedstrijden) de finales gespeeld in 
beide categorieën, wat erg leuke wed-
strijden waren. Er werd om elke plaats ge-
streden, zo ook om de 11e en 12e plaats.

De finales in categorie 6 werd ge-
speeld tussen Joyce Vervoort en Frans 
Scheepers, die het opnamen tegen 
Toon de Koning en Andrea Ahout. 
Laatstgenoemden wisten aan het lang-
ste eind te trekken. In categorie 7 ging 

de finale tussen Albert v.d. Bogaard en 
Angelique van de Elzen en Willy en Truus 
Vereijken. Ook hier kroonden de laatst-
genoemden zich tot winnaars. 

Na de finales was er een ludieke prijsuit-
reiking, waarbij iedere deelnemer prijs 
had. Het tennisweekend werd afgesloten 
met een lekkere barbecue en het nodige 
vocht. Er werd nog lang gezellig doorge-
feest. De organisatie (Riny en Henk met 
partners) mogen terugblikken op een 
geweldig mooi weekend (ook door de 
geweldige weersomstandigheden) en dit 
evenement zal zeker navolging krijgen 
volgend jaar.

voetbal

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Programma / Uitslagen

voetbal

VV Mariahout
Zondag 9 augustus 
Wec 1 – Mariahout 1 0-1

Zondag 16 augustus (vriendschappelijk)
12.00 Mariahout  1 - Stiphout Vooruit 1 

Dinsdag 18 augustus (vriendschappelijk)
19.00 Sparta 25 2 – Mariahout  1 

Wedstrijd Mariahout 1 – Eli 1 is verzet van 
zondag 13 september 14.30 naar zaterdag 
12 september 18.00 uur op sportpark De 
Heibunders.

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 5 augustus

1. Annie en Riky  62,50%
2. Gerda en Cellei  60,00%
3. Nettie en Arno 56,25%
4. Leo en Diny  55,83%
5. Annie en Thera  53,33%

Uitslag dinsdag 11 augustus

1.       Marijke en Joos               59,51 %
2.       Marie-Jose en Riek        57,60 %
3.       Nettie en Marijke            55,18 %
4.       Lies en Lodewijk 54,92 %
5.       Mieke en Leo 54,19 %

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

tennis



Donderdag 13 augustus 201524 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zaterdag 15 augustus 
Vakantiemiddag Family for all
13.00 uur, IVN-gebouw ‘de Bimd’, 
Beekseweg, Aarle-Rixtel

Zondag 16 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Donderdag 20 augustus 
Kindervoorstelling Dolfi narium - Hilaria
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 21 augustus 
Armand & The Kik
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 22 augustus 
Kermis Aarle-Rixtel t/m 25 aug.
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel

Fietsenbeurs Harmonie St Caecilia
11.00 uur, Speelplein de Sprankel, 
Lieshout

Zondag 23 augustus 
Luikse Markt
10.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 24 augustus 
Kindervoorstelling - Op vakantie met 
Dirk Scheele
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 25 augustus 
Koningschieten Onze Lieve Vrouwe 
Gilde
14.00 uur, ‘Jan van Doorenpaviljoen’, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 26 augustus 
Ten Blakke
13.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Ga jij binnenkort op vakantie of vier je vakantie rondom huis? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Stuur ons je meest zonnige, vrolijke en bijzondere vakantiefoto 

toe via redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op leuke prijzen! 

jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?

11.00 uur, Speelplein de Sprankel, 
Lieshout

14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk
Deze foto is voor papa en Jop, omdat 

we hen super missen. De volgende 

keer gaan we echt met z’n allen, 

maar nu genieten wij meiden nog 

even een paar dagen van het strand 

in Bloemendaal. Xxx Pleun en mama

Kijk eens, een levende pop in 
Amsterdam! Samen met Sem (9)

Guus en Tess Berkers aan het Gardameer in ItalieVakantiefoto van het monument Herrmannsdenkmal (53 meter hoog) in het 

Teutoburgerwoud Sauerland. Gerard Claessens (Mariahout)

Vakantie is……tot zonsondergang spelen in natuurspeeltuin de Splinter 

in Beek en Donk. Groeten, Cecile Panhuijzen (Romée en Lauren)


