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Laarbekenaar Wil Schellekens neemt volgende week deel aan het wereldkampioenschap voor border collies

Wil en Anuschka hopen op nieuwe toeristische trekpleister in Laarbeek

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Op het wereldkam-
pioenschap voor border collies in 
Schotland wordt Brabant vertegen-
woordigd door Wil Schellekens. Met 
zijn honden Kate en Pepe neemt hij 
begin september deel aan dit pres-
tigieuze toernooi. Wil en zijn vrouw 
Anuschka trainen  – vaak onder veel 
bekijks - in Schijndel. Ze hopen in 
de toekomst een trainingsplek in 
Laarbeek te vinden. 

Terug in de tijd
Aan de Martemanshurk in Schijndel 

staat een prachtige schaapskooi met 
horeca en terrasjes. Op het eerste ge-
zicht lijkt het een middeleeuws dorpje 
met lemen huizen, zoals dat niet zou 
misstaan op het Duitse platteland. 
Het ‘dorpsplein’ biedt zicht op een 
aantal authentieke gebouwen, waar-
van de muren volgens de ouderwetse 
manier van bouwen bestaan uit ge-
vlochten wilgentenen besmeerd met 
weerbestendige lichtgele leem. Het 
geheel ademt rust en gezelligheid uit. 
Rondom zie je echter geen uitgestrekt 
boslandschap, maar een cultuurland-
schap dat helemaal is ingericht op de 
belangrijkste bewoner van de weilan-
den, namelijk het schaap. 

Dit is het gebied waar elke dag 
door Wil Schellekens en zijn vrouw 
Anuschka wordt geoefend met hun 
honden. Deze border collies worden 
door het echtpaar gefokt voor eigen 
gebruik. Ze hebben in de loop der ja-
ren een eigen en unieke bloedlijn op-
gebouwd, die hun honden kenmerkt. 
Dat dat een goede lijn is voor dit type 
honden heeft zich in de loop van de 
laatste jaren wel bewezen. De zeven 
honden die ze nu hebben omvatten 
diverse generaties. 

Groot evenement
Komend weekend begint voor Wil 
en Anuschka de aanloop voor het 

wereldkampioenschap in Schotland 
op 3 tot en met 6 september. Op 
de ‘World Sheep Dog Trials’ neemt 
Wil deel als enige Brabander onder 
de 15 deelnemende Nederlanders. 
“Ons land is erg goed vertegen-
woordigd, want alleen als de sport 
op een hoog niveau staat mogen 
er zo veel deelnemers uit één land 
afgevaardigd worden”, vertelt Wil. 
In Engeland, Schotland en Wales is 
dit wereldkampioenschap een groot 
evenement, waar door de BBC aan-
dacht aan wordt besteed. 

Lees verder op pagina 5 in 
deze krant. 

Wil en Anuschka in hun trainingsweide met een van hun border collies

Facebook meest gebruikte digitale sociaal netwerk in Laarbeek

Ook inwoners van Laarbeek getroffen door het ‘Social Media’-virus
Redacteur: Mark Barten

Laarbeek – Je ziet ze steeds meer 
en overal. Of je nu in een res-
taurant, een kroeg, op straat of 
aan de kassa in de supermarkt 
staat; de mobiele telefoon is 
niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. In het laatste decen-
nia maakte de mobiele telefoon, 
evenals social media, een sterke 
ontwikkeling door. Hoe zit het 
met het gebruik van de telefoon, 

inclusief social media, bij de 
Laarbekenaren?

Social Media
Uit een onderzoek van 
TipMooiLaarbeek.nl blijkt dat 8,6 
op de 10 personen in Laarbeek 
een vorm van social media ge-
bruikt. Van iedere 10 Laarbeekse 
social media-gebruikers hebben er 
8,5 een actief Facebook-account. 
Dit medium is in Laarbeek het 
populairst. Verder wordt er ge-
bruik gemaakt van Whatsapp 
(77%), Linkedin (41%), Twitter 
(33%), Skype (29%), Google+ 
(28%), Instagram (9%) en an-
ders (8%). Niet iedereen is blij 
met de digitale contacten. ‘Men 
heeft zogenaamde vrienden via 
Social Media en zet daar de hele 
dagindeling neer. Niemand hoeft 
te weten wat ik overdag doe, dat 
noem ik een privéleven!’, legt 
een van de respondenten uit. 
Aan social media kunnen ook 

nadelen zitten. ‘Een café waar je 
bij binnenkomst je telefoon moet 
inleveren, zou het contact tussen 
de bezoekers en de gezelligheid 
bevorderen’, luidt een reactie. 
Enkele andere deelnemers van 
de enquête geeft aan zich voor-
namelijk te storen aan het grove 
taalgebruik.

Mobiele telefoon
38% van de Laarbekenaren zegt 
niet één dag zonder telefoon te 
kunnen. 48% is het daar niet mee 
eens en geeft aan de (mobiele) 
telefoon wel een dag te kunnen 
missen. 12% is hierin neutraal. 
‘Mensen noemen het sociaal, 
maar ik vind het asociaal. Ik heb 
een mobiele telefoon voor nood-
gevallen, verder doe ik er niks 
mee’, aldus een van de respon-
denten die het liever anders ziet. 
Een aantal andere enquetanten 
geeft aan de telefoon voorname-
lijk voor het werk te gebruiken.

Maakt u gebruik
van social media?

Welke social media gebruikt u
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Aan de inhoud van DeMooiLaar-
beekKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt. d
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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

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

Theo van Houten

In besloten kring hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve man, onze trotse vader en opa

Wij willen u allen hartelijk danken voor de warme blijken
 van medeleven die wij mochten ontvangen en die
een grote troost en steun voor ons zijn geweest .

Elly van Houten-van Luyt
kinderen en kleinkinderen

Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen
ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

Verdrietig maar dankbaar hebben wij afscheid genomen van onze 
zorgzame, lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Liesje van Herk - Robeerst
echtgenote van

Theo van Herk † 

Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

8 augustus 2014
Correspondentieadres: 
Phaffstraat 24, 5735 CN Aarle Rixtel

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in besloten kring plaats-
gevonden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Kleinschalig wonen, van 
De Regt in Beek en Donk, voor de lieve en respectvolle verzorging.

Dankbetuiging
Het is niet mogelijk om u allen persoonlijk te bedanken voor de steun en het 
medeleven dat wij  mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, ons pap 
en onze opa

Tiny van Roij
De belangstelling was hartverwarmend en de vele reacties in welke vorm dan ook 
hebben ons goed gedaan. Het geeft ons steun te weten dat hij door zo velen werd 
gewaardeerd om wie hij was.

Een bijzondere dank gaat uit naar het personeel van
De Zorgboog, locaties Zonnetij in Aarle-Rixtel en de Populier in Bakel
Afdeling GAAZ van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond

Riek van Roij van Gerwen
Kinderen en kleinkinderen Aarle-Rixtel, 14 augustus 2014

Dankbetuiging

Een hand, een woord, een gebaar doet je zo goed.
Als je iemand die je liefhebt, verliezen moet.

Voor het blijken van belangstelling, na het overlijden van:

Mia Schepers-de Haas
Zeggen wij u hartelijk dank.

    Harry Schepers
    Marjon & Hans
    Sylvie & Remco
    Nicole
                                                 Harm & Antoinette
                                                              Rick-Marlieke-Joost

Lieshout 11 augustus 2014.

Lieshout:
Lieshout:

Lieshout:

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

 Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootoma 

Dora van Alem-Driessen
weduwe van

Henk van Alem

 Helmond,  † Helmond, 
1 oktober 1923  11 augustus 2014

  Tonny en Francien
  Leny en Henk
  Marthie en Lisette
  Marlie en Jan
  Kleinkinderen en
  achterkleinkinderen.

Correspondentieadres: 
Rode Schutplein 4, 5735 AL Aarle-Rixtel 

 U kunt afscheid nemen van ons moeder in De Groof 
uitvaartcentrum, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag 
en vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 augustus 
om 13.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij het overlijden van Dora 
is welkom.
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“Onze deur staat wagenwijd open voor jonge veteranen”
Redacteur: Jac Babin

De leden van vereniging ‘De 
Laarbeekse Veteranen’ uiten hun 
bezorgdheid over de toekomst van 
de vereniging. Leden van de club 
zijn als Nederlands militair actief 
betrokken geweest bij een mili-
tair conflict, of een vredesmissie. 
De vereniging telt ongeveer 80 
leden. Het bestuur bestaat uit vijf 
personen. Jan van den Bogaard is 
secretaris. “Er is gewoon te weinig 
aanwas van jonge veteranen”, ver-
zucht hij.

Jonge veteranen.
Op de vraag van De 
MooiLaarbeekKrant of er wel ‘jon-
ge veteranen’ bestaan in Laarbeek, 
antwoordt Jan stellig: “Zeker we-
ten, er hebben zich inmiddels al 
zes ‘jonge veteranen’ aangemeld. 
Daar zijn we heel blij mee. Volgens 
onze schatting zijn er in Laarbeek 
zeker 20 oud-militairen betrokken 
geweest bij naoorlogse vredes-
missies onder andere in Libanon, 
Bosnië, Afghanistan, Irak enz. Het 
is alleen ontzettend moeilijk om ze 
op te sporen.” Jan zegt dat de ver-
eniging prima samenwerkt met de 
gemeente Laarbeek, maar de wet 

op de privacy staat nu eenmaal niet 
toe, dat de gemeente gegevens 
verstrekt over oud-militairen. Ook 
het ministerie van defensie kan dat 
niet vanwege dezelfde reden.

Vooroordelen. 
Jan verwacht niet dat jonge vetera-
nen zich uit eigen beweging zullen 
aanmelden. “Misschien denken ze 
wel dat onze vereniging alleen voor 
officieren is?”, zegt hij. “Maar onze 
vereniging kent nou juist geen ran-
gen en standen.” Jan vermoedt dat 
jonge veteranen zich misschien la-
ten afschrikken door de leeftijd van 
de meeste leden. Alsof ‘die oude 
heren’ alleen maar praten over 
Indonesië of Nieuw-Guinea. “Nee 
hoor”, lacht Jan. “We volgden de 
verrichtingen van het Nederlands 
elftal in Brazilië op de voet. Zeker 
zo belangrijk!”

Wat heeft de vereniging te bieden?
De vereniging biedt heel veel 
gezelligheid tijdens het jaarlijk-
se tuinfeest, de fietstocht en de 
‘Luikse markten’. De vereniging 
biedt betrokkenheid bij officiële 
herdenkingsmomenten die in sa-
menwerking met de gemeente 
Laarbeek worden opgeluisterd. 

Betrokkenheid bij het Koningsfeest. 
Deelname aan het nationale vete-
ranendefilé in Den Haag. “Zes van 
onze leden, waaronder ikzelf, lopen 
dit jaar mee”, zegt Jan. Daarnaast 
biedt de  vereniging hulp op allerlei 
gebied: hulp voor het regelen van 
een invaliditeitspensioen, hulp bij 
overlijden, een luisterend oor en 
hulp voor militairen die terugkeer-
den van een vredesmissie met een 
traumatische ervaring.

Hoe word je lid?
“Voor het luttele bedrag van €7,00 
per persoon ben je een heel jaar 
lid”, vertelt de secretaris. “Ik roep 
vooral  ‘jonge’ Laarbeekse vetera-
nen op om ‘uit de kast’ te komen”, 
zo vat hij zijn oproep op humoristi-
sche wijze samen. “Wij hebben de 
deuren wagenwijd open staan voor 
jullie. En partners van deze oud-mi-
litairen zijn natuurlijk ook van harte 
welkom als lid.”

Neem gerust contact op met het 
secretariaat van de Vereniging 
‘De Laarbeekse Veteranen’: 
Jan van den Bogaard, Rogier 
Monicxlaan 33, 5741 ES Beek en 
Donk. Tel: 0492-461171 of mail: 
j.vandenbogaard@onsmail.nl. 

Jan van den Bogaard, secretaris van vereniging ‘De Laarbeekse Veteranen’

Natuurpad ‘Pak de Biezen’ geteisterd door vernielingen 

Redacteur: Nikkit Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Voor de vierde keer 
in slechts een paar maanden tijd 
zijn er vernielingen aangericht op 
natuurpad ‘Pak de Biezen’ nabij 
de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. 
Christa Migchels, eigenares van dit 
bedrijf en initiatiefneemster, heeft 
aangifte bij de politie gedaan. “Ik 
ben het nu echt zat. Het houdt maar 
niet op.”

Al bij de opening begin mei waren er 
bordjes op de wandelroute vernield of 

zelfs helemaal weggehaald. “Wij wil-
den toen een feestelijke opening en 
hebben er daarom geen ruchtbaar-
heid aan gegeven”, vertelt Christa. 
De bordjes werden weer terugge-
plaatst en zo was het nieuwe na-
tuurpad weer hersteld. Echter werd 
het kort daarna weer geteisterd door 
vernielingen. “We hebben de bordjes 
zelfs in beton in de grond gezet, maar 
het is er met beton en al uitgehaald, 
echt ongelofelijk”, aldus de initiatief-
neemster. “Wij dachten op het begin 
dat het wel een keer op zou houden, 
maar nu de route voor de vierde keer 
vernield is in slechts drie maanden 

tijd, werd het voor ons tijd om aan-
gifte te doen.”

Wie achter de vernielingen zit, is voor 
de initiatiefnemers onduidelijk. Christa: 
“Het is sowieso iemand die niet blij is 
met dit natuurpad, maar waarom hij/
zij dit doet … ik zou het niet weten. 
Het moet wel echt een keer ophou-
den, want dit is niet meer leuk.”

Wie meer weet over deze vernielingen 
kan contact opnemen met Christa door 
te bellen naar Herberg De Brabantse 
Kluis (0492-468110) of naar de politie 
via 0900-8844. 

Eén van de bordjes van de wandelroute waarvan het plaatje is afgehaald

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Nieuwe Oogst Peren 
       per kilo  0.99
Bospeen   per bos  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Koolrabi     per stuk 0.49
Minneola's    per kilo 1.49

Macaroni/Spaghetti 

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Omroep Kontakt begint met 
3de seizoen Kids Radio

Laarbeek - Omroep Kontakt begint 
komend schooljaar met het derde 
seizoen van Kids Radio. Dat is een 
wekelijks live radioprogramma met 
allerlei nieuws en leuke weetjes. De 
afgelopen 2 seizoenen hebben meer 
dan 30 kinderen uit de groepen 7 en 
8 meegedaan.

De kinderen maken elke week inter-
views, presenteren of zitten achter 
de knoppen om de techniek te doen. 
Het afgelopen seizoen zijn de kinde-
ren van alles te weten gekomen over 
bijvoorbeeld de juichpakken van Roy 
Donders, het WK jeugdwielrennen, 
autoschadeherstel, de Nederlands 
kampioen jeugdmotorcross, tonproa-
ten, EHBO, enzovoort.

De kinderen vonden dat de afgelopen 
seizoenen natuurlijk superspannend. 
Ze gingen op zoek naar nieuws, maak-
ten afspraken om opnames te maken. 
En dan is het natuurlijk de kunst om 
een leuk item te maken voor op de ra-
dio, waar echte mensen naar luisteren. 
En natuurlijk hebben ze bij Omroep 
Kontakt van alles geleerd over radio-
maken.

Vind je het leuk om komend seizoen 
mee te doen? En ga je naar groep 7 
of 8? Geef je dan op. Of wil je eerst 
meer weten? Stuur dan gerust een 
mailtje naar Joram Bronwasser van 
Omroep Kontakt: jbronwasser@gmail.
com. Afhankelijk van het aantal aan-
meldingen, ga je in principe 1 keer in 
de 4/5 weken op vrijdagavond aan de 
slag met de radio.
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Vrijdag 15 augustus 

20.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Maria tenhemelopneming
Gebedsviering voorgegaan door lectoren 
Lichtprocessie 
Intenties in deze viering voor: Levende en over-
leden leden van de broederschap van O.L.Vrouw 
van Lourdes, Pastoor van Eijndhoven, Pater Jan van 
Duijnhoven, Marianne van de Ven-van den Broek, 
Sies van Hooft. 

Zaterdag 16 augustus

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Mennen-
van Zon (mged), Hanny van Zutphen-Mennen, 
Toon van de Wijdeven (mged), Jan van den Boom 
(mged), Marijn Lommerse (mged).

Zondag 17 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering Volkszang
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls (nms 
buurt), Theo Brouwers (fund), Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws (fund), Pastoor Morel (fund), 
Miet Truus en Jan van Dooren (fund), Jan van der 
Heijden (verj), Sjaan Reloe-Coppens (mged), Jan 
Aalders (mged), Mees en Miet van den Hurk-de 
Groot, Overleden ouders Toon en Drika van der 
Burgt-Swinkels.

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
20e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van 
der Most – de Groot; Harrie van Boxmeer (j. get.); 
Tot welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Grada Meulders-van Bussel, Harrie van 
den Heuvel Arnolda van de Laar en Mia hun doch-
ter, Frans en Mina van der Horst-Huijbers, Maria 
Vogels-van Thiel en overleden familieleden.

13.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Doopviering van Tim en Lars Rovers

Maandag 18 augustus

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 19 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 20 augustus

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken.

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Vrijdag 22 augustus

14.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Huwelijk van Franka van den Tillaart en Leon Verbakel 
 
18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas (nms buurtschap Ribiusstraat), Mieke van den 
Biggelaar-Braken

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

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4, Lieshout 
0499 - 421236
info@de-emmausgangers.nl
www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

Parochie 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 

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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart (Lieshout, 
Mariahout en Beek en Donk)  
kan men bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

KERKBERICHTEN

Agenda 
15 - 22 augustus 2014

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

De regeling onwerkbaar weer 
(vorstverlet) en de regeling 
werktijdverkorting worden 
samengevoegd in de Regeling 
calamiteiten Werkloosheidswet. De 
inwerkingtreding van deze regeling is 
uitgesteld en staat nu gepland voor 1 
april 2016.
De regeling moet er voor zorgen, 
dat de regels voor vorstverlet 
en werktijdverkorting voor alle 
werkgevers actief in welke sector dan 
ook, bijvoorbeeld de bouw, metaal, 
installatietechniek, etc., gelijk zijn. Nu 
zorgen veel verschillende sectoren zelf 
voor een vorstverletregeling en een 
werktijdverkortingsregeling in hun 
CAO.
Na invoering van de Regeling 
calamiteiten Werkloosheidswet geldt 
een verletregeling die kort gezegd op 
het volgende neer komt:
- Er geldt een eigen risico voor 
werkgevers van drie weken;
- Een werkgever moet tijdig dag 
meldingen per werknemer gaan doen;
- Het UWV beoordeelt de dag 
meldingen en er zal streng 
gecontroleerd worden;
Een werkgever zal voor welke 
werknemer steeds op tijd moeten 
aangeven op welke werkplek, voor 
welk aantal uren niet kan worden 
gewerkt, van hoe laat tot hoe laat dat 
is, wat de functie van de werknemer 
is en wat de reden is van het niet 
kunnen werken.
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

Vorstverlet en werktijdverkorting

MIVA weekend in de kerk

Kerststal bouwen in de Michaëlkerk

Touwtrektoernooi in Lieshout 

Laarbeek - In het weekend van 30 en 
31 augustus 2014 wordt weer de jaar-
lijkse MIVA-actie gehouden. De kerken 
in Laarbeek stellen daarom de rode bus-
sen beschikbaar om daarin uw gave te 
stoppen. Achter in de kerk liggen folders 
voor diegenen die iets meer willen we-
ten over de MIVA-actie en/of eventueel 
een machtiging af willen geven voor in-
casso. Ook bestaat de mogelijkheid om 
rechtstreeks een bedrag over te maken 
op MIVA onder Iban nummer NL42 INGB 
0000 0029 50.

Pionier Fabéré uit Burkina Faso (zelf een 
albino) helpt albino’s. Deze mensen heb-
ben veel last van vooroordelen en dis-
criminatie. Hun huid is heel gevoelig en 
moet goed worden beschermd tegen de 
brandende zon. Ook hun zicht is slecht. 
De pionier stuurt deze mensen naar school 

en helpt tevens met gezondheidszorg en 
microkredieten. Hij heeft dringend een 
auto nodig om deze mensen veilig en be-
schut te kunnen opzoeken en te helpen.

Pionier Henry uit Uganda zit zelf in een 
rolstoel en helpt medemensen in een rol-
stoel om noodzakelijke medische hulp te 
krijgen en om deze jongeren naar school 
te sturen. Om zijn werk te kunnen doen 
vraagt Henry communicatieapparatuur en 
twee motoren.

Beide pioniers zijn in het verleden bezocht 
door een medewerker van MIVA. MIVA 
heeft Henry al eerder ondersteund. De 
medewerkers van MIVA waren diep on-
der de indruk van deze twee bijzondere 
mensen. Zij bevelen u de collecte van hun 
bussen van harte aan en danken iedereen 
alvast voor de steun. 

Beek en Donk - Wie wil er graag 
meehelpen en samen als groep een 
mooie kerststal bouwen voor in de 
Michaëlkerk? Aanmelden hiervoor 
kan tot 15 september op het parochie-
centrum (Kerkstraat 3, Beek en Donk. 
Tel: 0492-461216). 

De kerststalbouwers van vorig jaar 
hoeven zich niet aan te melden. Zij 
krijgen automatisch bericht. In oktober 
gaat de organisatie een plan beden-
ken. Iedereen is van harte welkom. De 
organisatie hoopt op een vreedzame 
samenwerking en dat de kerststal van 
2014 een bijzondere kerststal wordt.

Lieshout - Carnavalsclub Ok Moi houdt 
op zaterdagavond 27 september haar 
jaarlijks terugkerend touwtrektoernooi. 
Iedereen is van harte welkom om hier-
aan deel te nemen. Het evenement vindt 
plaats bij Café De Koekoek in Lieshout.

Er wordt getrokken in teams van 6 per-
sonen. Bij voldoende aanmeldingen zal er 
een aparte klasse voor damesteams ko-
men. De eerste wedstrijden worden in de 

poule getrokken, gevolgd door de kruisfi-
nales. Daarna worden de felbegeerde wis-
selbekers verdeeld. 

Inschrijven kan tot en met 13 septem-
ber. De kosten om deel te nemen be-
dragen 15 euro per team. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar 
info@ok-moi.nl met de naam van je team. 
Vernoem hierbij of het heren-, dames- of 
gemixt team is. 

Waar was dit, en hoe heette die bar?
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 di-
verse reacties binnen:

De foto van historische beelden is het inmiddels afgebroken boerderijtje van de Fam. van 
Griensven op de hoek van de Bosscheweg en de Helmondseweg in Aarle-Rixtel. Vroeger 
liep er nog een zandpad tussen de boerderij en de fabriek van de Artex.
Met vriendelijke groet,
Maria Daniëls-Maas

Dit was de boerderij op de hoek Bosscheweg te Aarle-Rixtel van familie Van Grinsven.
Gr. H. Verhoeven.

Dit is de boerderij van de familie Van Griendsven,  Bosseweg 81. 
Groet, Martien van Ooijen

Dit is de boerderij die op de hoek van de Bosscheweg en Helmondseweg stond. Er liep 
nog een pad tussen deze boerderij en de Artex. Later is deze boerderij afgebroken en is 
er een vijver, die als koelwater voor de Artex zou moeten dienen, voor in de plaats geko-
men. Wanneer ik die boerderij weer zag wanneer ik van het V.O. kwam wist dat ik weer 
snel thuis zou zijn.
Groeten, Cor Aarts

De boerderij op de foto stond in Aarle-Rixtel aan de 
Bosscheweg nabij de Artex en het kruis. Werd laatste-
lijk bewoond door de familie Van Griensven en werd 
genoemd ‘De Rozenkrans’.
Toon Derks, Aarle Rixtel    

Het antwoord van de boerderij: Boerderij de Rozenkrans, einde Bosscheweg Aarle-Rixtel.
W. van Beek 

Historische beelden

Waar was dit, en hoe heette die bar?

men. Wanneer ik die boerderij weer zag wanneer ik van het V.O. kwam wist dat ik weer 

Het antwoord van de boerderij: Boerderij de Rozenkrans, einde Bosscheweg Aarle-Rixtel.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl
triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 50,- aan 
accessoires cadeau
Wanneer u in augustus een nieuwe 
fiets koopt.
Actievoorwaarden in de winkel.
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Wil en Anuschka maken zich op voor het 
wereldkampioenschap voor border collies
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Respect
Het is een fantastisch gezicht 
om Wil met zijn hond Pepe te 
zien werken. Hoewel Pepe een 
jonge hond is (Kate is met 7 jaar 
op de top, red.) kent hij de klap-
pen van de zweep al heel aardig. 

In doodse stilte met af en toe 
een schril fluitsignaal 
van ‘roedelleider’ 
Wil, doet Pepe het 
werk. De schapen 
worden constant 
door de hond strak 
aangekeken. Met 
zijn ogen dwingt de 
collie de schapen van 
de ene kant van het 
veld naar de andere. 
Wil vertelt: 
“De ver-
houding 

tussen hond en schaap is geba-
seerd op respect. Een hond zal 
een schaap zelfs niet aanraken! 
Hij zorgt ervoor dat geen enkel 
schaap afdwaalt van de kudde 
en dat de commando’s die ik 
geef direct worden uitgevoerd.” 
In de wedstrijd in Schotland is 
het één van de taken van de 
herder om de schaapskudde te 
splitsen in twee groepen. De 
collie voert het commando uit 
door rustig midden door de 
kudde te lopen en de groep te 
verdelen. Soms echter moeten 
een paar schapen in het gareel 
worden gehouden en dan vliegt 
de hond bijna uit de bocht om 
zijn baas tevreden te stellen. Het 
zien accelereren van de hond is 
een lust voor het oog. Ook de 
typische houding van de hond, 
diep weggedoken in het gras 
met zijn ogen gefocust op de 
kudde is een fantastisch beeld.

Aarle-Rixtel en Schijndel
Anuschka en Wil vinden het 
geen enkel probleem om te wo-
nen in Aarle-Rixtel en te wer-
ken in Schijndel. “Aarle-Rixtel 
is een geweldig mooi dorp en 
het huis dat we wilden is hier in 
Schijndel niet te betalen”, aldus 
Anuschka. Wat ze wel erg jam-
mer vinden is dat ze iedere keer 

naar Schijndel moeten om met 
hun honden te kunnen 

trainen. “En dat ter-
wijl er genoeg 

mogelijkheden zijn in ons ei-
gen Aarle-Rixtel”, vertelt Wil. 
“Rondom kasteel Croy en in de 
weilanden achter ons woonhuis 
aan het nieuwe uitbreidingsge-
bied Plan Strijp ligt een wei, die 
regelmatig een kleine schaaps-
kudde herbergt en die uitste-
kend voor ons doel geschikt 
zou kunnen worden gemaakt. 
In Schijndel hebben we gezien 
dat het complex dat daar is 
ontstaan een geweldige toeris-

tische trekpleister 
is geworden. Er 
zijn demonstra-
ties door herders 
– die wij zelf heb-
ben opgeleid- en 
er worden door 

plaatselijke natuurgidsen wan-
delingen aangeboden. Veel 
wandelaars en fietsers stoppen 
spontaan en komen een praat-
je maken en om uitleg vragen 
als ze ons aan het werk zien.” 
Anuschka vult aan: “Ja, dat heb-
ben we in Laarbeek nog niet.”

Iets voor Laarbeek?
Er is al wel enige Laarbeekse in-
vloed in de hobby van Wil en 
Anuschka. Het bedrijf Hemker 
en Bekking uit Beek en Donk 
sponsort het tweetal. Er zijn na-
melijk bijna geen geldprijzen te 
verdienen, met uitzondering van 
het komende WK, en de hobby 
kost veel (reis)geld. Misschien 
kunnen we binnenkort wel een 

goed resultaat vermelden van 
Wil met Kate, zijn border col-
lie. Nog mooier zou het zijn als 
we in ons mooie Laarbeek een 
nieuwe toeristische trekpleister 
op basis van deze sport zouden 
kunnen laten ontstaan. Een bun-
deling van diverse disciplines op 
het gebied van natuureducatie 
kan met de vele gedreven vrij-
willigers ook gemakkelijk gerea-
liseerd worden in Laarbeek. Het 
zou mooi aansluiten op het stre-
ven van onze gemeente om een 
paar sporten te klimmen op de 
toeristische ladder.

Wil en een van de border collies tijdens het schapendrijven

Wil en Anuschka met hun border collies. Uiterst rechts op de foto ligt hond Kate
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Joan Briels 
(wethouder Laarbeek)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Willy Brusselaars

2. Wout Fransen

3. D vd Mortel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker
AANBOUWEN

AFVALVERWERKING

DAADWERKELIJK

EBBENHOUT

FABRICEREN

HAAIENTANDEN

HAAKGAREN

IDEALISTISCH

JODIUMPILLEN

MAHONIEHOUT

MOBILITEIT

NIJVERHEID

ONDERSCHEIDEN

POLITIEREGISTER

REMBOURSZENDING

RIOOLHEFFING

SCHRIJFBOEK

TEGENDRAADS

UITGEBRAND

VLINDERMES

WOONPROJECT

YAHTZEE

YOGALESSEN

ZAALWACHTER

Om een aantal redenen is biologisch eten gezond, o.a.: er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, biologisch eten 
bevat meer voedingsstoffen en is niet genetisch gemanipuleerd (veranderen van erfelijke eigenschappen) maar bovenal: 
BIOLOGISCH ETEN SMAAKT VEEL BETER!!!
‘t Verswarenhuys voegt vanaf 5 april a.s. 800 biologische artikelen(!!) toe aan het assortiment. Broodbeleg, koffie/thee, 
deegwaren en rijst, sauzen, dranken, oliën en sauzen, specerijen, ontbijtproducten, zoetwaren en ga zo maar door! Maar 
ook verse zuivel, kaas en vleeswaren zijn, naast ons huidige assortiment, biologisch te verkrijgen!!! Ook vegetariërs 
en mensen met allergieën (o.a. gluten) hebben volop keuze!
Kom gauw kijken en genieten in ‘t Verswarenhuys!!
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Heerlijke rijstsalade met paddenstoelen, kaas en spekjes (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 250 gr witte rijst
• 2 uien
• 400 gr kastanje 

champignons
• ½ krop ijsbergsla
• 2 tomaat
• 4 el olijfolie
• 200 gr spekblokjes
• 2 el rode wijnazijn
• Tijm
• 6 el mayonaise
• 200 gr oude kaas in blokjes
• Basilicum

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

Kook de rijst volgens de verpakking gaar en laat afkoe-
len. Pel en snipper de ui. Maak de champignons schoon 
en snijd in vieren. Snijd de ijsbergsla in dunne reepjes en 
snijd de tomaat in blokjes. Verhit in een koekenpan de 
olie en bak daarin de spekblokjes uit. Voeg de uien en 
champignons toe en bak deze mee tot ze gaar zijn. Haal 
de pan van het vuur en voeg de tijm, rode wijnazijn en 
de mayonaise toe. Snijd de kaas in kleine blokjes en de 
basilicum in reepjes. Meng nu alles met de rijst goed door 
elkaar. Maak alles op in een mooie schaal en garneer af 
met de reepjes basilicum.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

3 9 6

2 4 7

8 7 1

9 1 4

7 2 9 1

4 5 2

3 9 5

8 6 4

5 1 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFVALVERWERKING POLITIEREGISTER REMBOURSZENDING
DAADWERKELIJK ONDERSCHEIDEN HAAIENTANDEN
IDEALISTISCH JODIUMPILLEN RIOOLHEFFING
MAHONIEHOUT SCHRIJFBOEK TEGENDRAADS
WOONPROJECT ZAALWACHTER FABRICEREN
MOBILITEIT NIJVERHEID UITGEBRAND
VLINDERMES YOGALESSEN AANBOUWEN
EBBENHOUT HAAKGAREN YAHTZEE

    

Zoek de 10 verschillen
VAKANTIE DROOM EN BEDROG
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Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Hannibal’ Beek en Donk 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: 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 week 
aan bij Huize ‘Hannibal’, Brandstraat 9 
in Beek en Donk.

Han(s) en Ans 
De bewoners van Huize ‘Hannibal’ zijn 
Han(s) van de Kerkhof en Ans Diepens. 
Hans woont hier al vanaf 1958 toen 
het huis werd gebouwd. Zijn vrouw 
Ans woont hier nog maar drie jaren. 
Hans vertelt dat dit huis het eerste 
huis is, dat door architect Lammers is 
getekend. Hans was tot de sluiting in 
2012, als werkvoorbereider werkzaam 
bij Thibo. Nu is hij na 40 dienstjaren 
‘werkzoekende’ zoals dat tegenwoor-
dig zo mooi heet. Hans is 59 jaren oud. 
Hij doet vrijwilligerswerk in ‘De Regt’. 
Ans zet zich vrijwillig in bij welzijnsin-
stelling ViERBINDEN. Beiden zeggen 
dat ze door het vrijwilligerswerk veel 
leuke contacten opdoen. “Anders zit je 
voor je er erg in hebt achter de gerani-
ums”, beargumenteert Hans.

Koffie
De bewoners van Huize ‘Huize 
Hannibal’ drinken elke vrijdag rond 
half elf koffie met enkele buren. De 

MooiLaarbeekKrant mag ook aan-
schuiven onder de parasol in de prach-
tige tuin. “Toen ik zeven jaar geleden 
Hans leerde kennen, stond die naam 
er ook al op”, vertelt Ans. “Toen vond 
ik dat maar eng. De naam Hannibal 
bracht ik in verband met de griezelfilm 
‘The Silence of the Lambs’. Gelukkig 
is dat later toch allemaal goed geko-
men”, vertelt ze vrolijk lachend.

De naam ‘Hannibal’
“Eigenlijk heet ik Han en niet Hans”, 
zo begint Han(s) zijn verhaal. “Een 
moeilijke naam om er een verklein-
woord van te maken. Hanje klinkt niet 
en werd Hansje. Alleen mijn tante had 
een andere oplossing. Zij noemde mij 
liefkozend vaak Hannibal. Toen ik mijn 
25-jarig dienstverband bij Thibo vierde, 
heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat 
die naam hier op het huis werd ge-
plaatst. Ze liet me het materiaal (beton-
ijzer) zelf meebrengen van mijn werk. 
Ik had geen idee waar dat voor was! 
Toen ik op een dag thuis kwam van 
mijn werk hing het er, met een plastic 
zak eroverheen.” 

De onthulling
“Ik werd opgewacht door een aantal 
familieleden”, zo gaat Hans verder. 
“Of ik de naam van het huis even wilde 
onthullen?” Hans zegt dat hij de naam 
min of meer onder protest onthuld 
heeft, maar dat hij er hem veel liever 
afgeschroefd had. Op de vraag van De 
MooiLaarbeekKrant of er ook buren 
bij waren, antwoordt Hans: “Gelukkig 
niet!  Het was zo al erg genoeg!”

Trots
Inmiddels prijkt al 16 jaren de naam 
‘Hannibal’op de voorgevel. Reacties 
heeft hij eigenlijk nooit gehad op deze 
naam. Soms hoort hij voorbijgangers 
erover praten. Hans zegt dat hij ook 
geen behoefte meer heeft om het er 
af te schroeven. Integendeel, Hans is 
achteraf zelfs trots op de naam van 
zijn huis. “En, de daders kennende, zal 
het allemaal wel behoorlijk vastzitten”, 
merkt hij lachend op.

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Fresh breath zonder tandenpoesten 
binnen 30 dagen alle tandsteen 
verwijderd bij uw hond

20 liter kattenbak-
vulling
klompvormend

Prachtig katten-
toilet

4 kilo tropisch 
zaad

€5.95€7.95

€8.95€9.95

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Anti-aging Center

Als uw huid u lief is

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759

www.beautytouch.nl

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

Op=Op, Tweede artikel voor 
50%, Opruiming, Uitverkoop, 
tot 70% korting. Loop door de 
winkelcentra en het lijkt alsof je naar 
binnengetrokken wordt door de felle 
posters met grote contrasterende 
koeienletters. Waanzinnige Prijzen. 
Nog zo een die me onlangs onder 
ogen kwam. Vroeger waren vooral de 
zomer- en wintersale bekend, waarbij 
de winkeliers ruimte maakten in de 
winkel door de laatste restanten van 
de artikelen te slijten. Tegenwoordig 
is er altijd wel ergens een soort 
van speciale aanbieding, alsof het 
seizoen weer ten einde loopt. Of 
liquidatieverkoop waarbij iedereen 
denkt dat de zaak over de kop is, maar 
dat hoeft niet altijd. Liquideren wil 
zeggen, omzetten voor geld, gewoon 
verkoop dus voor het verkrijgen van 
liquide middelen. Weg=Pech, hoe 
kan die winkelbeheerder nu weten 
wat ik echt nodig heb?
En, lieve mensen, dat zou allemaal 
nog niet zo erg zijn wanneer ik niet 
een partner zou hebben die overal 
een koopje in ziet. Laatst kwam ze 
van de markt terug en keek me aan 
met twee grote grijsblauwe kijkers 
en zei: ‘Hé Skauwe, wanneer ik 
nog wat meer geld bij me gehad 
had, zou ik nog veel meer bespaard 
kunnen hebben.” Dat meer uitgeven 
niet hetzelfde is als besparen kan ik 
haar niet aan het verstand gebracht 
krijgen. Een van de moeilijkste dingen 
is een vrouw ervan overtuigen dat 
ook een koopje geld kost. Maar 
het is een schat: “Skauwe, we 
eten vandaag je lievelingskostje, 

scharrelkip uit braadzak, … was bij 
de poelier toch in de aanbieding.” 
Dat noem ik nou ware liefde.

Maar het kan nog veel erger. Zo 
stond ik laatst bij de supermarkt en 
kom mijn buurvrouw tegen. Ze staat 
bij een aanbieding van 4 wc-borstels 
voor de prijs van 2. “Zeg Skauwe, heb 
jij misschien wc-borstels nodig, want 
4 is voor mijn gezin wel wat veel van 
het goede, dan kopen we ze samen.” 
Een week later komen we elkaar 
weer tegen en ze vraagt of ik veel 
plezier gehad heb van de wc-
borstels. “Dat wel, maar ik denk 
dat ik de volgende keer weer 
gewoon toiletpapier neem.” 
Stom mens. Koopjesjagers zijn 
er altijd en overal. Ze liggen 
voor de deur van de winkel 
te wachten totdat de deur 
opengaat. Als een kudde 
olifanten struinen ze door 
de winkel en graaien 
in alle bakken met het 
kwijl op de kin. Hebbe 
hebbe hebbe. Het idee 
alleen al. Wat een verschil 
met de blinde man die in de 
winkel zijn blindengeleidehond 
boven zijn hoofd enkele keren 
rondzwaaide. Hij keek op zijn 
gemak een beetje rond. 

De opruimingsperiode is weer 
bijna ten einde. De winkeliers 
kunnen zich opmaken voor het 
normale seizoen. Vanavond heb 
ik zin in mosselen. Helaas. Net 
niet meer in de aanbieding. 

Uitverkoop Volgens P. Skauwe
COLUMN

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Baby Nathan op een heel bijzondere manier ter wereld gekomen 
Persoonlijk verhaal van vrijwilliger en 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant: 
Dieuwke Kommerij

Eindhoven – Afgelopen dinsdagoch-
tend is in mijn Ford K – u leest het 
goed-  om 11.20 uur een gezond jon-
getje geboren, pal voor de hoofdin-
gang van het Catharina Ziekenhuis . 
We hebben de verloskamers net niet 
gehaald. ’s Avonds kon Nathan samen 
met moeder Silver naar huis om kennis 
te maken met zijn twee grote broertjes. 

Een terugblik …
Het lijkt een rustige dinsdagochtend in 
de zomervakantie te worden. Mijn kin-
deren spelen en ik drink mijn tweede 
kopje koffie. Rond half 11 gaat de tele-
foon: Het is zover…. Ik hoor aan haar 
stem dat het menens is. Snel roep ik de 
hulp in van buren voor mijn eigen kin-
deren. Met gepaste spoed rijd ik naar 
Beek en Donk, waar moeder Silver – 
pas verhuisd vanuit Lieshout- er sinds 
korte tijd alleen voorstaat. We zetten 
de kinderen af bij een vriendin van 
moeder in Lieshout. Het avontuur kan 
beginnen. De reis naar het Catharina 
Ziekenhuis om te bevallen en waar op 
onze komst is gerekend.  

Onderweg
Het echte ‘werk’ zit eraan te komen, 

maar tot Nuenen is het relatief rustig in 
mijn autootje. Silver belt nog een vrien-
din en gespannen lachend rollen we 
over de rotonde. Tot de vliezen breken 
en het vruchtwater zijn weg vindt. De 
bevalling dient zich aan. In mijn bele-
ving is het ziekenhuis opeens heel ver 
weg. Ik overweeg 112 te bellen, maar 
zie ervan af. Waarschijnlijk ben ik zelf 
sneller, schat ik in. Met de alarmlichten, 
al claxonnerend,  negeer ik het laatste 
stoplicht en rijd naar de hoofdingang. 
De verlossing en hulp lijkt nabij …  

Verlossing was heel nabij
Ik laat mijn EHBO-kennis voor wat het 
is – bij het slachtoffer blijven- en sprint 
met een noodgang naar de balie. Een 
mens in nood - én één met verhoogd 
adrenalinegehalte-  doet niet aan so-
ciaal gedrag, dringt voor, en zegt dat 
er hulp nodig is. “In mijn auto ligt een 
mevrouw te bevallen, snel, snel!”. Als 
sprintend terug naar mijn auto. En dan 
ben ik stil. Ik zie Silver zitten met een 
baby’tje in haar schoot. Onbeschrijflijk. 
Ik pak snel een handdoek en drapeer 
die om de baby: het is een jongetje!

Niet vanzelfsprekend
Silver kijkt terug op een hele speciale 
bevalling en vertelt dat ze niet gedacht 
had zó sterk te zijn. Ik ken Silver - die 
oorspronkelijk uit Nigeria komt en daar 

economie heeft gestudeerd - van de 
koffieochtend voor allochtone vrouwen 
in Lieshout. Ze riep mijn hulp in. Voor 
mij is het wederom duidelijk geworden 
dat het niet voor iedereen vanzelfspre-
kend om bij een geboorte een beroep 
te kunnen doen op familie of andere 
sociale contacten. Het werd een dag 
met bijzondere mensen: de taxichauf-
feur die een plaid weggaf, een pas 
afgestudeerd arts, die zich in de auto 
om Silver bekommerde, de verpleeg-
kundigen Monique en Miriam die ons 
installeerden in de auto om naar huis te 
gaan. Een bijzondere dinsdag…!

Mocht u goede babykleding voor 
Nathan hebben, stuur dan een mailtje 
naar redactie@mooilaarbeek.nl 

LEZERSPODIUM

Silver en haar drie jongetjes maken 
nieuwe start in Beek en Donk
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Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

Zomerprogramma!

Kermisprogramma

Sunset Sunday

Iedere zondag in augustus lekker
loungen bij Café Thuis. 

zondag 3 augustus

Aanvang: 12:00 UUR

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

ZOMERPROGRAMMA 2014

Echte Mannenavond

met DJ Jasper van Gelder 

vrijdag 8 augustus

Aanvang: 20:00 UUR

The Wieners

Vintage Rock’n’Roll uit de Fifties!

Zaterdag 16 augustus

Aanvang: 21:00 UUR

Crazy Thuis Wives!

Wijn voor de helft van de prijs tot 
23:00 uur! 

vrijdag 29 augustus

Aanvang: 20:00 UUR

Pubquiz #2
vrijdag 5 september

Aanvang: 20:00 UUR

Foute Vinyl Show Special

Inschrijven aan de bar / via e-mail

DJ Funkmaster B

zaterdag 13 september

Aanvang: 20:00 UUR

Smartlappenavond
zondag 14 september

Aanvang: 20:00 UUR

Echte Mannenavond
vrijdag 12 september

Aanvang: 20:00 UUR

Iedere 

Donderdag:

de 3e Helft!

Tijdens

zomerperiode op 

woensdagavond

open!

Thuis Culinair!
Live Cooking i.s.m. Kookcentrum
Brabant!

zaterdag 30 augustus

Aanvang: 20:00 UUR

met zanger Ad de Schilder

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Comedy Night
zaterdag 16 augustus 20:30 uur

Kindervoorstellingen:
 In concert

Hippe Gasten
maandag 18 augustus 14:30 uur

Het zomerpopconcert
Dirk Scheele

donderdag 21 augustus 14:30 uur

Mooi UIT in Laarbeek

Kindervakantieweek Mariahout haalt spullen/materialen op 
Mariahout - De kindervakantie-
week 2014 staat aanstaande maan-
dag voor de deur. Het is de 31ste 
kindervakantieweek in Mariahout. 
Op zaterdag 16 augustus haalt de 
organisatie spullen/materialen bij 
iedereen op voor deze week. 

Wie nog spullen heeft voor de kin-
dervakantieweek, kan deze op 16 
augustus voor 09.00 uur langs de 
kant van de weg zetten. De or-
ganisatie neemt het dan graag 
mee. Voor het buitengebied van 
Mariahout kan er gebeld worden 

met het volgende telefoonnummer: 
06-51651065

De organisatie van Kindervakantie-
week Mariahout bedankt iedereen 
alvast voor de medewerking.

Beek en Donk - Nog maar een paar da-
gen en dan vindt Hiep-Hoi 2014 plaats. 
Dat is leuk! Alleen .... er is nog geen 
naam voor het dorp. Hoe moet dat nu?

Bedenk een naam en stuur deze naar 
info@hiephoibeekendonk.nl. Vermeld 
je  naam en groepsnummer. Wie o wie 
wint er dit jaar? En heb je al een duikbril 
met snorkel gemaakt? Maandag niet 

vergeten mee te nemen. Heb je het lied 
ook al goed geoefend? Maandag zullen 
we het horen. De organisatie van Hiep-
Hoi heeft er in ieder geval heel erg veel 
zin in. Jullie ook? Tot Hiep-Hoi!

Op zoek naar ... een naam voor het dorp van Hiep-Hoi

Luikse Markt bij De Dreef 

Oud ijzer voor harmonie De Goede Hoop

Aarle-Rixtel - Op het terrein van De 
Dreef in Aarle-Rixtel vindt op zondag 
17 augustus weer een Luikse Markt 
plaats ten behoeve van de Laarbeekse 
Veteranen Vereniging/Gehandicapten 
Vereniging Laarbeek. De markt duurt 
van 09.00 tot 16.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

Het is alweer de laatste Luikse Markt 
van dit jaar. Kom gezellig even rond-
snuffelen tussen alle spulletjes nu het 
nog kan. Verder kunnen diegenen 
die willen een kraam huren om spul-
letjes te verkopen, zoals serviesgoed, 
kleding, schilderijen, zelf gemaakte 
kunstwerkjes en (hobbydingetjes), 
kleine meubeltjes, kampeerspullen 

of bijvoorbeeld speelgoed. Huur een 
kraam en verkoop het op de Luikse 
Markt waar het altijd gezellig is. 
Voor informatie kan gebeld worden 
naar 06-46159727 of 0495-588008. 
Mailen kan ook: info@org-vac.nl. 
Meer informatie staat ook op de web-
site www.org-vac.nl. 

Aarle-Rixtel - Heeft u oude metalen 
(ijzer, koper, zink, messing, roestvrij 
staal), elektrokabels en oude elektro-
motoren waar u vanaf wilt? Lever deze 
materialen dan maandelijks in op het 
parkeerterrein van Grand Café Stout in 
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. 

Op de volgende zaterdagen in 2014 zijn 
daar mensen van de harmonie aanwezig 
om de spullen in ontvangst te nemen:

16 augustus, 13 september, 18 oktober, 
15 november en 20 december. Op alle 
zaterdagen kan dit van 09.00 tot 11.00 
uur.

Mocht het erg veel zijn, kan gebeld 
worden met Willem Verhoeven (06-
38900299). Hij regelt dan een aanhan-
ger om het spul bij u op te halen.

Pannenkoeken eten bij De Bleek

Beek en Donk - Twee maal per jaar gaan 
vrijwilligers pannenkoeken bakken voor 
de bewoners en begeleiding van De Bleek. 
De vrijwilligers zijn: wethouder Frans van 
Zeeland, Harry Claassen, Toos van der 
Linden en Paul de Hoon. Zij doen dit, 
omdat ze de bewoners van De Bleek en 
de begeleiding een warm hart toedragen. 
Vorige week was het weer zo ver. 

Om vier uur zitten de bewoners klaar met 
hun bordje en worden de pannenkoeken 

gebakken. Er worden spekpannenkoeken, 
kersenpannenkoeken, appelpannenkoe-
ken en naturel pannenkoeken gebakken. 
Dit alles is mogelijk dankzij de sponsoring 
van de Fam. van de Biggelaar en Mari 
Vereijken, die voor de benodigde spullen 
zorgen. Als al het deeg op is en iedereen 
zijn buikje vol heeft en tevreden is, kunnen 
de vrijwilligers terugkijken op een geslaag-
de activiteit. Ook worden er in overleg kie-
navonden georganiseerd. De bewoners kij-
ken alweer uit naar de volgende activiteit.

De vrijwilligers vlnr: Harry Claassen, Toos van der 
Linden, Paul de Hoon en wethouder Frans van Zeeland 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

De eerste Hollandse 
nieuwe oogstappel

 delbart  €1,50 per kilo 
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Diniëtte Konings heerlijk 
aan de wandel in de 
Auvergne (Frankrijk)

Ingestuurd door: Anny van Hoof -Wij waren op vakantie in Jordanië. Wij liepen achter een man met dromedaris. Deze stalde hij om vervolgens de Mac Donalds binnen te lopen
stalde hij om vervolgens de Mac Donalds binnen te lopen

Ingestuurd door: Puk en Bertie 
Spierings - Hondje Ayla, 
maar ook de baasjes rusten 
lekker uit in Playa de Lith 
(recreatiepark Lithse Ham in 
Lith) na een fikse wandeling

Ingestuurd door: Ronald Lentjes - Ook tijdens de vakantie 

lees ik graag De MooiLaarbeekKrant! Groetjes, Miley Lentjes

Tanya van der Burgt - Beek en Donkse muzikanten op de Zwarte Cross: alles kwam goed!

Ingestuurd door: René en Franka - Melissa en 

Niek Gilsing lezen De MooiLaarbeekKrant in het 

zonnige Koutolofari op het Griekse eiland Kreta!

Ingestuurd door: René en Franka - Melissa en 

Niek Gilsing lezen De MooiLaarbeekKrant in het 

zonnige Koutolofari op het Griekse eiland Kreta!

Claudia en Carlo Steegs op 
de top van de Lusen in het 
Beierse Woud

Ingestuurd door: René en Franka - Melissa en 

Ingestuurd door: Marieke Terlouw - Siebe en Jurre Terlouw in de 
Oostenrijke bergen, met zelfs nog sneeuw in de zomer!

Oostenrijke bergen, met zelfs nog sneeuw in de zomer!

Ingestuurd door: Daan en 
Lieve Daelemans - Onze 
dochter Lauren op vakantie in 

Normandië (Fra). De bunkers 

vond ze geweldig, maar ook de 

zee en het strand waren een hit!
Auvergne (Frankrijk)Lith) na een fikse wandeling

Ingestuurd door: Annette Visser - ‘Voetjes uit 

Schiermonnikoog’, groetjes van Tim, Guus en Annette Beierse Woud

Ingezonden door:Paul Sprengers - ‘Ik zag deze boot op 

Kaapverdië en dacht ... O, daar gaan onze belastingcenten heen

zee en het strand waren een hit!

Ingestuurd door: Bert Verhoeven - Een heerlijke vakantie in Duitsland 
gehad met ons ‘boertje’ Finn! Xxx opa Bert en oma Annemieke

Ingestuurd door:Bianca Kuijten 
- Lekker barbecuën in de 
stromende regen!

Stuur je foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een mooie prijs! Inleveren op kantoor kan ook (Heuvelplein 3, Beek en Donk). 
De komende weken vind je nog volop vakantiefoto’s in deze krant!

www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

De winnaar krijgt 

een Waardebon voor 

2 personen t.w.v. €47.00*
*exclusief drank

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Winnaar kan een waardebon ophalen bij 
Martens Tuinmeubelen

t.w.v. €100,00

Ingestuurd door: Ronald Lentjes - Ook tijdens de vakantie 

Vakantiefoto’s Laarbeek

Winnaars:
Waardebon van De Pelgrim t.w.v. €47,00: 

René en Franka Gilsing
Waarbon t.w.v. €100,00 van Martens Tuinmeubelen: 

Elise Willems (zie foto achterpagina) 
Ingestuurd door:Anke Martens - Floor 

geniet volop in Gouves op Kreta

Waardebon van De Pelgrim t.w.v. €47,00: 

Waarbon t.w.v. €100,00 van Martens Tuinmeubelen: Waarbon t.w.v. €100,00 van Martens Tuinmeubelen: Waarbon t.w.v. €100,00 van Martens Tuinmeubelen: Waarbon t.w.v. €100,00 van Martens Tuinmeubelen: Ingestuurd door:Anke Martens - Floor 

geniet volop in Gouves op Kreta
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741 GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het be-zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt 
u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK – Afgelopen week is Akse Media weer begonnen met de actualisatie van de adres-
sen voor de gemeentegids van Laarbeek. Dit is de enige gemeentegids die daadwerkelijk in 
samen-werking met de gemeente Laarbeek wordt uitgebracht.
Aan alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, wordt 
vanaf de start een automatische mailing verzonden waarmee men kan reageren en/of via inter-
net de ei-gen gegevens naar wens kan aanpassen. De overige adressen worden in de periode 
van actualisatie telefonisch benaderd.
Als u nog niet in de gemeentegids staat vermeld, is dit het moment om uw vereniging of or-
ganisatie aan te melden voor de gemeentegids. U moet dan zelf bij Akse Media een verzoek 
indien voor plaatsing in het adressengedeelte.
Zowel voor nieuwe aanmeldingen of mutaties kunt u op de volgende manieren reageren: 
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Laarbeek),
- telefonisch: (0223) 673010 (redactie Akse Media),
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Laarbeek), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Let op!
Helaas geldt nog steeds dat er veel acquisitie wordt gepleegd en facturen worden gestuurd die 
niet voor onze gemeentegids zijn. Als u twijfels of vragen heeft, neem dan vooral contact op 
met de gemeente Laarbeek, e-mail gemeente@laarbeek.nl of 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern            Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Donkersvoortsestraat 5 Beek en Donk     bouwen bedrijfsruimte bouwen 30-07-2014
Zwanendreef 12 Aarle-Rixtel        plaatsen dakkapel bouwen  30-07-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie        Kern               Werkomschrijving Activiteit  Verzonden
Broek 14    Mariahout     plaatsen serre en dakkapel brandveilig gebr. / bouwen 31-07-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u 
aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogen-
bosch. Het moet wor-den ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de in-
diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel).
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie                       Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Peeleindseweg 1   Beek en Donk sloop vier varkensstallen slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-loket via gemeente@laar-
beek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale telefoonnummer 0492 469 700.

LAARBEEK - Op zaterdag 13 september wordt de Dag van de Democratie gevierd. Het gemeen-
te-huis van Laarbeek is geopend van 11.00 tot 16.00 uur om u kennis te laten maken met 
democratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen. Van workshop tot speeddate, 
onze politici ont-moeten u graag. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het democratisch be-
sluitvormingsproces van de gemeente. Waarom kan iets wel en waarom kan iets niet. Hoe gaat 
uw vraag zijn weg door het gemeentehuis. Op deze manier willen we de mensen laten besef-
fen hoe belangrijk het is dat men in vrijheid hun stem kan laten horen. Komt u ook?

LAARBEEK – De laatste tijd wordt steeds meer plastic aangetroffen tussen het opgehaalde oud 
pa-pier. Het papier wordt iedere week apart opgehaald in de gemeente Laarbeek. Het raakt 
echter steeds meer vervuild door bijvoorbeeld plastic folies om tijdschriften en reclamefol-
ders, verpakkin-gen die half papier maar ook half plastic zijn en niet te vergeten de plastic 
tasjes waar papier soms in wordt aangeleverd.
Wij verzoeken u om dit plastic toch vooral van het papier te blijven scheiden. Het kan anders 
niet verwerkt en gerecycled worden. Plastic kunt u een keer in de vier weken aanleveren in de 
daarvoor bestemde zakken. Ook hiervoor geldt dat het zo zuiver mogelijk aangeleverd moet 
worden, omdat het anders niet verwerkt kan worden.
Overigens zijn producten als melkpakken, sappakken en dergelijke geen papier én geen plas-
tic, de-ze moet u dus gewoon bij het restafval deponeren.

Melding 8.41 Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn 
inge-diend op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de 
bestaande in-richtingen aan de: 
- Broekweg 2 in Beek en Donk;
- Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel;
- Rijakkerweg 7f in Beek en Donk.
Op deze inrichtingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meen-tehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Helmond Werkplein werklocatie Wmo-medewerkers
• Verkiezingsavond gemeente Laarbeek
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
• Aantrekkelijke zelfbouwkavels te koop op De Beekse Akkers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften

Actualisatie gemeentegids

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Dag van de Democratie

Geen plastic tussen papier

Wet milieubeheer

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Kort nieuws

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26
www.marivandenheuvel.nl

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.
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Vanaf woensdag 13-08-2014

34 %
goedkoper

39 %
goedkoper

0.75
v   van 0.79

0.99
v   van 1.49

0.72
v   van 1.19

2.89
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

149.00

19.99

24.99

15.99

5.99

NU OOK IN DUAL-BAND

64 GB

2.19

3.49 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Advocaat
0.5 l

Bakmixen
300 g

Dubbelvla
1 l

470 g

Indiase 
kooksauzen

Blauw, roze of rood.
Vanaf woensdag 13-08-2014.

Grote hortensia

Inclusief 
stuurhouder. 

GPS
fi etsnavigatie

Zoomverrekijker

WiFi repeater

USB memorystick

Rozen*

20 stelen, lengte: 
40 cm of max. 
12 stelen, lengte: 
50 cm. 

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 17-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

Vakantie!
De wekker gaat, het is 4.30 uur in de morgen, en ik heb vakantie! Welk weldenkend mens haalt het 
in zijn hoofd om in zijn vakantie zo vroeg op te staan?? Nou ik dus, Ik heb met de andere Marcel 
van de Kerkhof uit Beek en Donk afgesproken dat hij me om 5.30 uur op komt halen.
Ik heb het weerbericht in de gaten gehouden en het is goed vochtig. Het koelt vannacht redelijk 
af. Dat zijn de juiste omstandigheden om libelles en vlinders te gaan fotograferen die ‘s morgens 
onder de dauwdruppels zitten. Marcel is exact op tijd bij ons en we gaan naar een plek waar ook 
de bandheidelibel zit.
Deze zeldzame en prachtige libel komt steeds meer in onze omgeving voor, door de verbeterde 
waterkwaliteit en leefomgeving. Al snel hebben we enkele exemplaren gevonden en we slaan aan 
het fotograferen bij het eerste licht van de opkomende zon.
Ik ben deze morgen voor de detailfoto’s gegaan en ook de andere Marcel heeft prachtige foto’s 
kunnen maken. Voldaan rijden we na een paar uur naar huis, we hebben nog zowat een hele dag 
voor ons! Ook in de vroege morgen bij het eerste licht is het erg genieten van ons Mooie Laarbeek.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotel
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Vorige week zaterdag de fiets van 
een vriend van mij geparkeerd, 
wilde ik hem een aantal dagen later 
ophalen ... wat blijkt: toen was hij 
weg. Heeft iemand misschien hier 
iets van gezien, of weet iemand er 
iets meer van...
 
Neem contact op met de redactie 
van Mooi Laarbeek: 0492-832182 
of redactie@mooilaarbeek.nl
 
Groet, Djim Vervoort 

Mooi Gespot

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Beek en Donk - De leden van de PvdA Laarbeek 
komen aanstaande maandag bij elkaar om de 
commissievergaderingen voor te bereiden. De 
agenda’s van de commissievergaderingen staan 
op de website van de gemeente Laarbeek onder 
de link bestuur en vervolgens raadscommissies.

Alle burgers zijn van harte welkom om hun 
standpunten met de PvdA te delen. Laat uw 

mening horen en praat mee over de belangrijk-
ste onderwerpen in uw gemeente.

Het achterbanoverleg vindt plaats bij Café Thuis 
op het Heuvelplein in Beek en Donk en start om 
19.00 uur. 
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NU VOLOP NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE

Laatste zomercollectie 

€12,50  
per stuk

In De MooiLaarbeekKrant komen veel foto’s voorbij, die in Laarbeek zijn gemaakt. 
Allemaal vanaf de grond, en een enkele keer vanaf een verhoging. De MooiLaar-
beekKrant komt nu met unieke foto’s, die letterlijk ‘Uit de lucht zijn gegrepen’. 

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. Uit 
de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijswinnaar. 

Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef 
het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in Beek en 
Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 31: De vijver aan de Lage Heesweg

Winnaar week 31: Angela Willemsen

Met de buurtbus naar het Havenplein in Helmond 
Mariahout - Vereniging ‘Zorg om het 
Dorp’ in Mariahout, heeft het project 
‘met de buurtbus naar …’ weer een ex-
tra impuls gegeven. Op deze manier wil 
ze haar leden stimuleren meer gebruik 
te maken van de Laarbeekse buurtbus.

Op donderdag 7 augustus gingen 
Mariahoutse dames op stap, om gebruik 
te maken van de nieuwe buurtbusroute 
langs het Havenplein in Helmond. Sinds 
april is het mogelijk om dicht bij de win-
kels in Helmond in en uit te stappen. 
Voorheen moest men te voet vanaf het 
ziekenhuis en dat bleek voor sommigen 
net iets te ver. Zeker na een uurtje win-
kelen. 

Aan de hand van de reacties van de da-
mes, werd al snel duidelijk, dat het wel 
heel erg handig is om met hun bood-
schappen, zo dicht bij de winkels op te 
kunnen stappen. Ook het uitstappen is 
geen probleem. Dat kan met de buurt-
bus op elke gewenste plek op de route, 
mits het veilig is. 

Dat het, naast handig, ook goedkoop is, 
checkten de dames met hun OV-pasje. 
Als je 65+ bent, dan betaal je vanaf het 
Oranjeplein naar Helmond (Havenweg) 
1,61 euro en weer terug naar Mariahout 
1,62 euro. Dat is nog geen 3,25 euro per 

uitstapje. Voor volwassen onder de 65 
zijn de kosten, heen en terug, nog geen 
5,00 euro. Daar kunnen de benzine en 
de parkeerkosten niet voor betaald wor-
den. 

Komende weken zullen er nog meer 
groepen Mariahoutenaren op stap gaan. 
Niet alleen naar winkels in Helmond, 
maar ook naar de muziektuin, de ver-
zorgingshuizen of de Warande. Zorg 
om het Dorp hoopt dat het gebruik van 
het openbaar vervoer hiermee gestimu-
leerd wordt. Dit is van groot belang voor 

het slagen van het proefproject van de 
Laarbeekse buurtbus. 

Leden van Zorg om het Dorp die nog 
geen Openbaar Vervoer (OV) kaart heb-
ben, kunnen deze via de ledenbon gratis 
aanschaffen (zie nieuwsbrief op website  
www.zorgomhetdorp.nl). Dit geldt ook 
voor nieuwe leden. Voor 10 euro per jaar 
ben je lid van vereniging Zorg om het 
Dorp, welke de belangen behartigt op 
het gebied van leefbaarheid, zoals wo-
nen, zorg, recreatie, natuur en welzijn in 
Mariahout. 

Samen met de buurtbus naar het Havenplein in Helmond

Openbare voorbespreking PNL 
Lieshout - Politieke partij PNL houdt 
op maandag 18 augustus haar open-
bare voorbespreking ter voorbereiding 
op de commissievergaderingen. Deze 
voorbespreking vindt plaats in zaal 
De Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout. 

Op deze eerste bijeenkomst na de 
zomervakantie komen de punten 
aan de orde zoals die op de agenda 
van de commissies staan, o.a. de 

ontwerpbegroting 2014-2015 van 
Peel 6.1, de risico-inventarisatie en be-
rekening van het Weerstandvermogen 
van onze gemeente en de Wet Markt 
en Overheid. Uiteraard komen de ont-
wikkelingen binnen het gemeentehuis 
ook aan de orde. De volledige agen-
da’s met bijbehorende stukken kunnen 
geraadpleegd worden op de website 
van de gemeente Laarbeek, klikken op 
‘Bestuur en organisatie’, daarna op de 
betreffende commissie en juiste datum.

Wie geïnteresseerd is, wil meepraten 
of vragen of opmerkingen heeft (ook 
over andere onderwerpen) is van harte 
welkom op maandag 18 augustus, 
aanvang 20.00 uur. De koffie en thee 
staan klaar! 

Weet jij waar deze foto van is? 
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AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

BEL DE SPECIALIST
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

GEVONDEN
Twee sleutels gevonden op 29 juli bij de 
volkstuinen, Beekseweg, Aarle-Rixtel. Tel. 
06-12857025

Op dinsdag 5 augustus is een zwarte 
stoffen tas achtergelaten in de buurtbus 
van Laarbeek naar Helmond. Wie de tas 
kan telefonisch kan beschrijven, kan hem 
ophalen. Bel naar: 0492-462587

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

TE HUUR
Opslagruimte te huur à 30 euro per m² per 
jaar. Aantal meters n.o.t.k. Tevens geïsoleerde 
ruimte  te huur. Meer info via: 06-51348284

TE KOOP
Aanbieding: Aardbeienplanten!! Hedera 
voor tuinafscheiding 30% korting!! Tevens 
totale kas leegverkoop. Bloeiende laven-
del 13 cm pot € 1,20. Stamrozen vanaf € 
12,50, Volop zomerbloeiers en vaste tuin-
planten, diverse kortingen. Prei- en gro-
enteplanten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode
 
Te Koop Jonge bruine legkippen, 
volledig ingeënt. Tel. 0499-471755 
Mob. 06-13894215

Fiat Doblo, Dynamic, 2009, 64.000 km, 
champagne/beige metallic, hoge instap, 
zeer goede zitstoelen en zeer veel (koffer)
ruimte. €8.500,00. Tel. 06-43067677

Mooie jonge hangoorkonijntjes tweekleu-
rig. €5,00. Tel. 0492-463452 

Diverse Keulse potten, vanaf €4,00. Info, 
tel. 0492-382328

Lundby poppenhuis jaren 70. Info, tel. 
0492-382328

Nieuw, ongebruikt: cadeau Eindhovens 
Dagblad. Bosch Tassimo Amia TAS2002 
voor allerlei koffi e, chocolademelk en 
thee. Garantie Harense Smid. €45,00. 
Tel. 0492-462823

E-bike damesfi ets Sparta ION RX in nieuw 
staat, bwjr 2010, km stand 250, frame-
maat 53. €1250,- tel.381741

Bustner caravan bj 1995 met  nieuwere 
voortent en luifel. Info: 0499-422074

Satellietschotel 80 cm met steun. 
Tel: 0492-463386 

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

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:
Herma van de Rijt

Nog steeds sta ik er versteld van hoe 
zo’n vliegtuig - vol met mensen dik 
en dun, vol met koffers groot en 
klein - de lucht in kan ... en daar 
dan ook nog blijft hangen! Ja, het 
draait natuurlijk om de motoren, 
dat snap ik wel. Maar toch: wat een 
gewicht dat dan zo de lucht wordt 
ingestuurd, tot ver boven de wolken. 
En als we zitten, in die bekrompte 
ruimte, horen we de motoren en 
denken we soms aan de piloten 
die we niet kunnen zien maar wel 

he lemaal 

moeten vertrouwen. En dat doen we 
ook. Wij zijn er immers aan gewend 
geraakt. Totdat het plotseling 
misgaat. Dan staan we er bij stil 
hoe onbeschermd en breekbaar 
zo’n vliegreis werkelijk kan zijn. 
Een vreselijke ramp wat gebeurd is 
boven de Oekraine. Zoveel onnodig 
verdriet. Zoveel frustraties. En 
zoveel meer vragen die misschien 
wel nooit beantwoord worden.

Vanuit Alberta, Canada, waar ik 
woon, is het zo’n acht uur vliegen 
naar Amsterdam. Soms duurt het 
wat langer, als de wind tegen zit. 
Tenminste, dat zeggen ze. En ook 
dat geloof ik dan maar. Want wat 
voor keuze heb ik? Ik zou met 
de boot de Atlantische Oceaan 
over kunnen steken zoals onze 
voorvaders dat deden. Maar de 
tijd is er niet meer na. We leven in 
een tijd waar snelheid de doorzet 
geeft. Vliegen is dus de enige echte 
manier van reizen voor de meeste 
emigranten die op verre afstand 
wonen maar die op z’n beurt 

weleens willen terugkeren voor een 
familiebezoek in Nederland. 

En zo leer je, als emigrant, om alles 
op een rijtje te zetten. Soms zou je 
wel willen dat je even in de auto kon 
stappen om met je zussen gezellig 
een kop koffie te kunnen drinken 
... Maar je weet dat dat niet kan. 
Soms zou je willen dat de techniek 
teleportatie al was uitgevonden. 
Maar je weet dat het nog lang 
zo ver niet is..  En zo beslis je dan 
uiteindelijk om alles los te laten. Om 
gewoon te accepteren dat vliegen in 
een vliegtuig er toch bijhoort of  je 
het nu leuk vindt of niet. Loslaten 
is ook een keuze. Dat weten de 
meeste emigranten, uit eigen 
ervaring, zeker! En het is waar dat 
zo’n instelling de reis niet veiliger 
maakt. Maar toch, het maakt de 
vliegreis wel wat ontspannender.

Groetjes, en tot schrijfs,
Francien Verhoeven

Luchtpost Canada

helemaal 

Harryke de monteur alweer 
50 jaar met smeer aan de handen. 

Wij zijn trots op jou.
Riet, Joost en Tom

Alsof je de keuze hebt!

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Nathan

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een gratis 
speelgoedtrein met de naam van uw 

kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze speelgoedtrein wordt u 
aangeboden door: 

Intertoys Beek en Donk en 
DeMooiLaarbeekKrant

Dorpsstraat 19,  Aarle-Rixtel
0492-385957

www.bakkerijvanbrug.nl

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde 
kunt u een zoekertje eenvoudig aanmelden 
door een mail te sturen naar: info@
mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: het zoekertje 
bestaat uit maximaal 20 woorden en er 
staan maximaal 2 zoekertjes per e-mailadres/
telefoonnr. in de krant. Een zoekertje blijft 
max. 2 weken staan in de krant en op internet.

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

VERMIST: Kater Grard

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Nathan 

Geboren op dinsdag 12 augustus

Beek en Donk - Kater Grard van Theo Arts 
is spoorloos. Deze kater is vermist sinds 27 
juli. De kater is gechipt. Indien iemand iets juli. De kater is gechipt. Indien iemand iets 
weet graag bellen met 06-36142185.

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39
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Wij wensen alle kinderen uit Laarbeek veel 
plezier toe tijdens de kindervakantieweek
Wij wensen alle kinderen uit Laarbeek veel Wij wensen alle kinderen uit Laarbeek veel 
plezier toe tijdens de kindervakantieweekplezier toe tijdens de kindervakantieweek
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‘Nog een weekje en dan moeten 
we weer naar school. Heb jij er 
zin in?’ ‘Niet echt, maar het moet 
toch’. Over een stoffi g evenemen-
tenterrein liepen twee debuterende 
‘Hiep Hoi-ers’ op zoek naar vertier. 

De één wat groter van stuk met een 
warrige bos rood haar, de ander in een 
hedendaags retro-achtig  groen shirt en 
een stoere Rocky-band in zijn gelloze 
kapsel. Nadat de ‘hutten’ met behulp 
van karton en wat over-de-datum-verf 
waren afgerond werd de groep wegges-
tuurd door de vier semi-volwassen be-
geleidsters met de boodschap: ‘Vermaak 
als-je-blieft even jezelf!! Ontdek het ter-
rein maar!! Hop, moven’. Er viel nog niet 
veel te ontdekken: Het was een ronde 
zandvlakte met enkele armetierige 
grassprieten en daar omheen veelal 
dezelfde soort beschilderde kartonnen 
wanden die als ‘hut’ door het leven. Er-
gens stond een verhoging, vanwaar de 
deelnemers aan de kindervakantieweek 
hun instructies kregen. Later deze week 
vond daar nog iets ‘waanzinnigs spec-
taculairs plaats waar de vonken vanaf 
zouden gaan springen’, had de grote 
Akela aan het begin van deze doldwaze 
week geheimzinnig verteld. 
‘Euhm, jij en jij, komen jullie ook naar 
de hut’, één van onze spontane ba-
zinnen kwam ons mededelen dat het 
programma in Indianenlook een vervolg 
kreeg. Helaas was ze niet sterk in het 
namen onthouden. ‘Ik ben Frank en dat 
is Joost’, zei de grootste van de twee. 
We slenterden terug naar ons club-
huis, oeps, wigwam, alwaar ook de rest 
van onze bende bijeen was gekomen. 
Zowel Beekse als Donkse jeugd van om 
en nabij de tien jaar stond trepelend te 
wachten op nadere instructies van de 
giechelende begeleiding. Zij hadden het 
over een leuke begeleider bij groepje 
13! Het zal wel, elf kindjes, ondeugend, 
verlegen of nors,  begrepen er niets van, 
maar wachtten geduldig af; het was pas 
de eerste dag, we moesten nog wennen 
aan elkaar.
Een week lang bracht ma mij en mijn 
blonde broertje met een brede glim-
lach richting het kinderfestijn, waarna 
ze nog net niet juichend terugfi etste 

naar huis. ‘Poeh, als die school maar 
weer eens begint’, ving mijn schoon 
geschrobde oorschelp nog net op. 
Ik bleek dus vervelend te wor-
den. Ach, de puberteit naderde. 
Enigszins gespannen liep ik voorzichtig 

richting mijn nieuwe HiepHoi-contac-
ten. Kennisgemaakt had ik al wel, maar 
er bestond toen, begin jaren ’90, niet 
zoiets als een ‘HiepHoi groepje 11 for-
ever - app’, waarin we bij thuiskomst 
vrolijk met elkaar door babbelden en de 
dag zoals die was geweest van onder 
tot boven evalueerden. Gelukkig bleek 
mijn reusachtige Hiep Hoi-maat Frank 
er al te zijn en begonnen we ons dage-
lijks inspectierondje langs de kartonnen 
wanden. Er wachtte weer een dag vol 
van verentooien maken en totempalen 
versieren. Uch!

Dit alles in een mengeling van zon, regen 
en kans op verkoudheid. We beleefden 
dolle avonturen, maakten stoere verha-
len, rollebolden met en zonder elkaar en 
keerden stiekem terug in het ritme van 
vroeg opstaan en structuur in de dag 
krijgen. En dit vlak voordat de scholen 
hun deuren weer zouden openen om de 
gebruinde jeugd hernieuwd te verwel-
komen! Mmmm, verdacht. Hiep Hoi, nu 
snap ik de naam ook! 

Mees Joost

Hiep Hoi COLUMN

Redacteur: Mark Barten

Deze week is het de beurt aan Piet 
Driessen uit Aarle-Rixtel. Piet en zijn 
vrouw José zijn bekende gezichten in 
Aarle-Rixtel en met name bij voetbal-
vereniging ASV’33. Jarenlang zette Piet 
zich op verschillende vlakken in voor de 
rood-witten. Piet speelde 20 jaar lang 
in het eerste elftal en voetbalde ca. 535 
wedstrijden. Aan tafel bij Piet en José 
komen veel herinneringen boven. Tijd 
voor De MooiLaarbeekKrant om terug 
te blikken en te informeren hoe het nou 
met deze clubman is.

Goaltjesdief
In het seizoen ’67-’68 maakten Piet 
en zijn teamgenoten veel indruk door 
te promoveren naar de 3e klasse. Piet 
maakte maar liefst 31 doelpunten en is 
daarmee nog steeds topscorer aller tij-
den bij de Aarle-Rixtelnaren. Hoeveel 
goals hij precies heeft gemaakt is niet 
helemaal duidelijk, maar het waren er 
veel, heel veel. “Maar dat kun je niet 
alleen!”, roept de bescheiden Piet, die 

geposteerd stond in de spitspositie. 
“Een goede kopper, echte goal-
getter”, zegt zijn vrouw trots. Piet 
heeft de mogelijkheid gehad om te 
trainen bij PSV en - destijds - kwam 
betaald voetbalvereniging Wilhel-
mina Den Bosch naar Piet kijken, 
maar hij was een echte ASV’er. 
Ook de tegenstanders wisten wie 
Piet was.

Familie
De familie Driessen is een bekende 
familie binnen de voetbalvereni-
ging. Zo was Gerrit terreinknecht, 
Cor en zijn gezin onderhielden de 
kleedlokalen, Thieu zat aan de 
kassa, Piet en José leidden met veel vrij-
willigers de kantine. Michel is de huidige 
voorzitter. De vader van José is mede-
oprichter van de voetbalclub. Piet speel-
de samen met vier broers in een elftal. 
Gerrit, Cor en Tonnie stonden samen 
met hem op het veld. In het kampioens-
jaar was neef Thieu Driessen er ook bij 
betrokken. Hij was speler/trainer. “Erg 
bijzonder, dat maak je niet vaak mee”, 
aldus Piet.

Kampioen
Piet herinnert het kampioenschap nog 
goed. “Er stonden heel veel mensen 
langs de lijn. Na de wedstrijd gingen we 
in open Dafjes naar het gemeentehuis 
voor de huldiging. Daarna vertrokken 
we naar Café v/d Elsen, destijds het 
clubhuis en gevestigd op de plaats waar 
nu Grand Café Stout zit. Het was er zo 
warm en druk dat de ramen eruit wer-
den gehaald!” 

Betrokken
Naast het eerste elftal zette Piet zich ook 
in voor andere elftallen. Zo werd hij 3 
jaar (’77, ’78 en ’79) op rij kampioen 
met het tweede elftal. In ’67-’68 was 

Piet mede-oprichter van de Veteranen, 
die over een paar jaar hun 50-jarig be-
staan vieren. Hij voetbalde met jong en 
oud, had altijd zijn spullen bij en stond 
klaar voor alle andere elftallen. In ’74 
openden Piet en José de kantine bij 
ASV’33. Hier stonden ze 24 jaar ach-
ter de bar en hadden ze erg gezellige 
avonden. “Na de voetbalwedstrijd zat 
Piet vaak nog wel bij zijn voetbalteam”, 
lacht José. In 2008 werd Piet - uitge-
rekend op het voetbalveld, tijdens het 
vlaggen - getroffen door een infarct. 
Sindsdien kan hij niet meer goed zien en 
heeft hij de werkzaamheden op het veld 
moeten opgeven.

Heden
Piet en José hebben een zoon en een 
kleinzoon. Op de televisie houdt Piet 
het voetbal nog altijd bij, omdat hij daar 
de bal makkelijker kan volgen. Een paar 
keer per week gaat Piet naar zijn volks-
tuin. “Maak daar maar iedere dag van”, 
grapt zijn kleinzoon die tussentijds aan 
tafel is aangeschoven. Op de vraag wat 
zijn favoriete club is, antwoordt Piet 
‘Ajax’, maar in zijn hart is hij een echte 
ASV’er.

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

aldus Piet.

goed. “Er stonden heel veel mensen 

voor de huldiging. Daarna vertrokken 
we naar Café v/d Elsen, destijds het 
clubhuis en gevestigd op de plaats waar 

warm en druk dat de ramen eruit wer-
den gehaald!” 

jaar (’77, ’78 en ’79) op rij kampioen 
Piet Driessen die als hoogste 

springt om de bal te bemachtigen

Argentijnse Tango-avonden op de muziekkiosk
Aarle-Rixtel - Op de kiosk in Aarle-
Rixtel vindt aanstaande zondag een 
Argentijnse Tango-avond plaats. 
Deze avond begint om 17.00 uur en 
duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

De organisatie doet er qua entoura-
ge alles aan om het sfeervolle salons 
te laten worden. De muziekkiosk (uit 
1916) op de Kouwenberg te Aarle-
Rixtel biedt een passend decor en 
een vlakke onderlaag voor onze mo-
biele dansvloer. Er worden tafels en 
stoeltjes, partytentjes etc. geplaatst. 
D.J’s Agnes & Marc verzorgen de 
muziek. 

De organisatie komt dit jaar met 
iets nieuws tijdens deze avonden. 

Halverwege de salon serveren zij 
tegen kleine vergoeding eigen ge-
maakte soep met brood of een 
andere energieleverancier. Mocht 
je meer calorieën nodig hebben?? 
Direct om de hoek van het plein is 
ook een turks restaurant, zij serve-
ren ook bij de salon. maar bestel dan 
zeker 1 ½ uur voor dat je wilt eten!

Omdat de organisatie afhankelijk is 
van de medewerking van ‘Café De 
Stal’ voor het sanitair, verzoekt de 
organisatie de deelnemers om aldaar 
de dranken te bestellen.

Bel bij twijfelachtige weersom-
standigheden Marc:  06-36001971. 
De avonden worden niet zo maar 

afgelast, alleen als het echt te fris 
weer is met veel regen en/of wind. 
Mocht een salon niet doorgaan, 
stuurt de organisatie je een uur 
van tevoren een mail. De volgen-
de Argentijnse Tango-avond vindt 
plaats op zondag 7 september van 
17.00 - 22.00 uur.  

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet
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MooiBoerdonk
Diverse activiteiten op Dorpsfeest Boerdonk
Boerdonk – Rollende keukens, live-
muziek, straattheater, oldtimers en 
diverse andere activiteiten staan op 
het programma van het Dorpsfeest 
Boerdonk. Zondag 24 augustus 
bruist Boerdonk nog meer dan 
anders. Dit Dorpsfeest wordt ge-
houden op evenemententerrein ’t 
Weike en start om 13.30 uur.

Rollende keukens
Een fenomeen wat uit Amerika is ko-
men overwaaien en dit jaar opnieuw 
in Boerdonk aanwezig is. Waren er 
vorig jaar 2 rollende keukens uit het 
Westen? Nu zijn ze uitgebreid en 
komen ze ook meer uit deze regio. 
Ze zullen zich op verrassende wijze 
aan u presenteren.

Oldtimers
Of het nu een authentieke Deux 
Chevaux, een Magirus Deutz of een 
typische Kadett is. U kunt ze alle-
maal komen bekijken deze middag. 
Nostalgie ten top maar zeker ook 
voor de jeugd de moeite waard.

Variatie ten top tijdens het 
Dorpsfeest Boerdonk
Onze vorige publicaties gemist? 
Kijk dan voor alle activiteiten op 
www.dorps fees tboerdonk .n l . 
Bijdeze een laatste tipje van de slui-
er:

Heeft u ooit een houtkunstenaar 
gezien? Of ruim 20 meter de hoog-
te in geweest om heerlijk van een 
geweldig uitzicht te genieten? Dit is 
uw kans! Naast de authentieke ker-
mis voor de kleinste onder ons kunt 
u zien hoe een houtkunstenaar van 

een boomstam een prachtig kunst-
werk maakt of veilig gezekerd op 
grote hoogte worden getakeld om 
van het prachtige uitzicht te genie-
ten. Waarschijnlijk is er zelfs een 
mogelijkheid om tegen een aantrek-
kelijke prijs een luchtfoto van uw 
huis te maken!

Ballonvaart winnen?
Tijdens het Dorpsfeest Boerdonk 
kunt u meedoen aan een kleine lo-
terij met grote prijzen! Gedurende 
vrijdag t/m zondag kunt u loten 
kopen om mee te dingen naar de 
hoofdprijs: Een Ballonvaart voor 2 
personen! 

Los daarvan kunnen kinderen leuke 
prijzen winnen met het authentieke 
spel “naald in een hooiberg zoe-
ken” of is er de mogelijkheid om bij 
onze Boeringse Agrariers een echt 
kalfje te knuffelen… Kortom, voor 
ieder wat wils.

Komt daarom allen en geniet van 
heerlijk eten, diverse activiteiten en 
gevarieerde openlucht muziek.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op banken showroom

Boerdonkenaartjes aan boord
Deze week aandacht voor de laat-
ste ‘Boerdonk’ sticker. Iedereen 
kent die met ‘Baby aan boord’ wel, 
maar deze is specifieker. Het gaat 
namelijk om: ‘Boerdonkenaar aan 
boord’. Deze sticker vinden we op 
de auto van Johan en Gerti, en hun 
4 Boerdonkenaartjes.

Johan Bevers woont al zijn hele le-
ven aan de Akkerweg in Boerdonk. 
Sinds september 2001 woont hij 
samen met Gerti van der Aa uit 
Boekel. “Meestal vraag ik waarom 
mensen kiezen om in Boerdonk te 
gaan wonen, maar dat is bij jullie 
niet van toepassing, toch?” “Nee, 
zeker niet”, begint Johan, “het 
stond al vast dat ik het varkensbe-
drijf van mijn vader over zou ne-
men, en daar hoort deze boerderij 
bij. We hebben dus samen nooit 
een andere woonplaats overwo-
gen”. Gerti vult aan: “Als je een 
boerenzoon treft,  weet je meteen 
waar je terechtkomt. Maar dat is 
prima hoor, ik heb het hier erg naar 
mijn zin.”

Waarom deze sticker
“Jullie hadden de keuze uit vijf ver-
schillende stickers, waarom is het 
deze geworden?” Johan: “Ik wil 
graag ons dorp promoten, daarom 
plak ik een sticker op onze auto. 
Deze tekst past erg goed bij ons 
gezin, we hebben namelijk vier 
kleine Boerdonkenaartjes. En ik, 
nee, wij denken dat het voor kin-
deren een geweldig dorp is op in 
op te groeien. Er is ruimte, veel 
groen, de mensen zijn gemoedelijk 
en hebben veel voor elkaar over. 

We hebben hier alles wat ze no-
dig hebben. Een eigen basisschool 
(die groot genoeg is om te blijven 
bestaan), verschillende sportver-
enigingen, en gedurende het jaar 
worden er verschillende activitei-
ten georganiseerd. Bijvoorbeeld het 
Dorpsfeest over twee weken, en in 
de winter de schaatsbaan. En het 
meeste wordt door vrijwilligers ge-
daan.”  

Vrijwilliger
Johan is zelf ook actief als vrijwil-
liger. Sinds een jaar is hij de voorzit-
ter van TrekkerTrek Boerdonk. “Ik 
ben eerst een paar jaar penning-
meester geweest”, begint Johan, 
“maar door verschuivingen binnen 
het bestuur kwam de plaats van 
voorzitter vrij. Ik heb dit toen maar 

aangenomen, het was tijd voor een 
nieuwe uitdaging”, lacht hij. 

Boerdonkaar in hart en nieren
Wil je nog iets zeggen tegen men-
sen die overwegen een huis in 
Boerdonk te kopen? Johan: “Ja, dat 
Boerdonk een paradijs is voor jonge 
gezinnen! Ik ben misschien bevoor-
oordeeld, maar ik meen het echt.” 
Gerti valt hem bij: “Ik ken ook wel 
wat oudere mensen die hier, op 
zoek naar rust en ruimte, zijn ko-
men wonen. En dat bevalt ze prima. 
Mensen zijn hier heel sociaal en be-
hulpzaam, als er iemand in nood is 
wordt hij geholpen. Echt ‘dorps’.” 
Als laatste vraag ik Johan of hij ooit 
in een ander dorp of stad zou wil-
len wonen: “Nog nie misschien!”, is 
zijn overtuigende antwoord.

Midden in het agrarisch gebied 
tussen de kerkdorpen Lieshout 
en Mariahout vindt u ‘Martens 
Tuinmeubelen’. De voormalige 
werkplaats van de aanwezige firma 
in landbouwartikelen groeide uit tot 
één van de meest toonaangevende 
tuinmeubelspeciaalzaken beneden 
de rivieren. Met veel passie geleid 
door Hans en Rianne de Leest wordt 
een assortiment aangeboden dat 
iedereen aanspreekt. Binnen wordt 
het oog onder andere verwend door 
tuinameublementen van het dege-
lijke Engelse merk ‘Gloster’ en het 
Nederlandse ‘Borek’. Maar ook de 
wat voordeliger geprijsde tuin-
sets van ‘4-Seasons Outdoor’ en 
‘Kettler’ worden in een aantrekke-
lijke opstelling gepresenteerd. 

De specialisten van Martens 
Tuinmeubelen willen het huiselijke 
en gezellige binnenleven naar bui-
ten brengen. Daarvoor wordt er 
naast de reeds genoemde meubels 
een volledig en oogstrelend assor-
timent barbecues aangeboden van 
het Amerikaanse topmerk ‘Weber’ 
en het Zwitserse ‘Outdoorchef’. Een 
romantische verlichting met klassie-
ke lantaarns vindt u terug in diverse 
opstellingen. Parasols in alle moge-
lijke maten en kleuren vormen een 
belangrijke eyecatcher in uw tuin. 
Kinderen willen graag spelen op de 
speeltoestellen van ‘Kettler’. 

Tegenwoordig zijn de gekleur-
de stoelen van de Franse firma 
‘Fermob’ een grote hit. Diverse ver-
rassende opstellingen laten zien dat 
deze moderne stoel in een klassiek 
‘buiteninterieur’ kan worden geïn-
tegreerd. U ziet alleen artikelen die 
gerust en gegarandeerd het hele 
jaar buiten kan staan. Het gevloch-
ten riet van diverse modellen doet 
de jaren 1920 herleven. Naast het 
onverwoestbare teak staat een rus-
tieke set van het hypermoderne 
roestvaste staal, dat in zijn strakke 
eenvoud de uitstraling van de tuin 
accentueert. 

Met de firma Martens kunt u er van 
uit gaan, dat u een goed product in 
huis haalt. De service is ouderwets 
en degelijk. Een ongelukje met een 
meubel zit in een klein hoekje, maar 
de mensen van Martens lossen dat 
snel op. Het is voor hen een uitda-
ging om ervoor te zorgen dat u als 
klant tevreden bent en blijft. 

Een gedeelte van onze collec-
tie ziet u terug in onze webshop: 
www.martenstuinmeubelen.nl. 
Martens Tuinmeubelen is gevestigd 
aan het Ginderdoor 55 in Mariahout 
achter ‘Jos Martens & Zn’. Via de 
Ketelkampweg heeft de zaak een 
eigen ingang.

Advertorial

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn. ingang via Ketelkampweg

Het huiselijke en gezellige binnenleven naar buiten brengen
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The Wieners
ROCKABILLY & ROCK’N’ROLL UIT DE 50’S!

Vintage Rock’n’Roll uit de Fifties! The Wieners brengen de 

grote hits en verrassende B-kantjes van alle rock’n’roll-

helden: Buddy Holly, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl 

Perkins, Johnny Burnette, The Everly Brothers en veel meer. 

Swingend en authentiek!

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

ZATERDAG 16 AUGUSTUS

Mooi UIT in Laarbeek

HET DI-eAT Team stelt zich voor!
Enkele weken na ons collega-team 
is het nu onze beurt om ons voor te 
stellen in De MooiLaarbeekKrant. 
De verwijzing naar ‘the A team’ 
en dieet mogen duidelijk zijn: wij 
gaan er vol tegen als team om af 
te vallen, maar vooral om lekkerder 
in ons vel te zitten en gezond bezig 
te zijn.

Door onze blauwe teamkleur vallen 
de rode tomaten van onze hoofd-
sponsor, tomatenkwekerij Vereijken, 
extra op. De opzet van ons team is 
de mensen in beweging te krijgen 
en ze, zeker ook voor onze jeugd, 
achter de computer en de tv van-
daan te krijgen. We doen dit door 
leuke activiteiten te organiseren of 
aan te sluiten bij een bestaande ac-
tiviteit. Zo was onze eerste activiteit 
een flashmob bij de opening van de 
gezondheidsrace 2014. Dit was wij 
zo leuk dat wij de joker hadden in-
gezet.

Op 9 maart hebben wij aquafitness 
georganiseerd in zwembad de 3 es-
sen, wat erg leuk en gezellig was. 
Ook hebben we op 6 april in samen-
werking met De Regt een prachtige 
Lentebeurs georganiseerd. Dit was 
een groot succes. De inwoners van 
De Regt  genoten van de toeloop. 
Zowel de inwoners als de gasten 
konden actief deelnemen aan diver-
se activiteiten en workshops. Zo kon 
op het gebied van uiterlijke verzor-
ging en gezondheid ervaringen op 
gedaan worden, werd er genoten 
van livemuziek en konden bezoe-
kers op de foto in een lentesfeer.

Een andere zeer geslaagde en druk 
bezochte activiteit voor de jeugd 
was 17 mei: Kom je mee buiten spe-
len? in speeltuin de Octopus in Beek 
en Donk. Hier kwamen veel ouders, 
opa’s en oma’s op af zodat het ge-
nieten was voor jong en oud. Er was 
een clown, er werd geschminkt, het 
weer was prachtig: kortom de dag 
kon niet meer kapot zowel voor ons 
als voor de kinderen en ouderen.

Op 14 en 15 juni hebben wij fles-
jes water uitgereikt aan alle deelne-
mers van de KPJ zeskamp. Met dit 
soort activiteiten proberen wij de 
bewustwording bij anderen te sti-
muleren: werken aan of behouden 
van je gewicht, je conditie en je al-
gehele gezondheid. Wijzelf merken 
dat het echt werkt, zo zijn we met 
ons team sinds het begin in januari 
al 60 kg afgevallen en zijn we een 
stuk fitter geworden. Ook de sociale 
contacten die je opdoet door mee te 
doen zijn erg belangrijk in deze tij-
den waarin mensen steeds meer op 
zich zelf zijn.

Wij vinden het erg belangrijk om 
de inwoners van Laarbeek van 
jong tot oud te betrekken met de 
gezondheidsrace. Daarom hebben 
wij op 27 juni een gezonde barbe-
cue georganiseerd bij Boemerang 
tienerwerken. Dat resulteerde in 
een geslaagde en gezellige avond 
met de jeugd van 10 tot 15 jaar. 

Wij ervaren dat als je mensen een-
maal zover krijgt om mee te doen 
met onze activiteiten ze vaak erg 

enthousiast reageren, wat natuur-
lijk erg leuk is en een drijfveer om 
door te zetten. De opzet van de 
gezondheidsrace, die door inwo-
ners van Laarbeek zelf bedacht is, 
is inmiddels bij veel inwoners be-
kend door de activiteiten van de 
afgelopen vijf jaar. De gemeente 
speelt hier een grote en actieve rol 
in. Dit is erg positief en wordt zeer 
gewaardeerd. Ze ondersteunen de 

gezondheidsrace op diverse vlak-
ken.

Wij ervaren een gezonde strijd tus-
sen de vier teams uit alle kernen en 
we doen zo veel mogelijk met alle 
activiteiten mee. Aan het eind van 
het jaar komt er een winnaar uit de 
bus die een geldprijs krijgt van de 
gemeente. Deze prijs wordt dan 
weer ingezet voor de gemeenschap 

van Laarbeek. Zo is bijvoorbeeld 
de fitnessbaan in de bossen van 
Mariahout tot stand gekomen. 

Meer informatie over de gezond-
heidsrace en alle activiteiten vindt 
u op www.gezondheidsrace.nl. U 
kunt ons vinden op Facebook: Di-
eAt Team. Wij hopen u te ontmoe-
ten bij een van onze gezonde en 
gezellige activiteiten!

Gezondheidsteam Di-eAT team
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Klaar voor het nieuwe 
schooljaar!
SNS Jongeren  rekening
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 
Hét moment om na te denken over een
betaalrekening voor je kind. 
Met SNS Jongerenrekening betaalt of chipt 
je kind met een zelfontworpen betaalpas, 
bijvoorbeeld in de schoolkantine. En kan 
hij of zij gebruikmaken van de SNS Mobiel 
Bankieren app.

SNS Jongeren  rekening 
groeit mee

*  Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op snsbank.nl/jongerenrekening.
**   

Nu€ 20cadeau *

SNS Jongerenrekening is gratis en voor jong-
eren tot 25 jaar. Bekijk als ouder/voogd in je
eigen Mijn SNS wat je kind tot z’n 18e jaar met
zijn rekening doet. En wist je dat het tot 18 jaar
niet mogelijk is om rood te staan? Bovendien
ontvangt je kind een goede rente van 1,25%**.

Variabele rente op jaarbasis per 1-5-2012. Rente tot een positief saldo van €5.000.
De rente kan wijzigen. We storten de rente elk kwartaal op de rekening. 

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Biljartclub ‘Nooit Volleerd’ 
is op zoek naar biljarters

Laarbeek - De actieve Biljartclub ‘Nooit Volleerd’ 
zoekt biljarters die in teamverband de bestaande 
groep willen komen versterken die, meestal op 
maandag, deelneemt aan de Regiocompetitie.

Ook is er op dit moment plaats voor mensen die 

willen deelnemen aan de onderlinge competitie die 
op dinsdag en donderdagmiddag wordt gespeeld.
Voor meer informatie of voor aanmelden, kan con-
tact opgenomen worden met: 
- Lucien van Veggel tel. 0499-421942
- Jozef van Leuken  tel. 0499-421286

biljarten

•  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

Mooi UIT in Laarbeek

GEUS(ZEN)LIED (variant op: ‘In naam van Oranje’)
Een aantal inwoners van Laarbeek hebben 
het GEUS(ZEN)LIED geschreven met als on-
derwerp de Ruit.

In naam van heel Laarbeek de hand aan de 
ploeg!
De wegengeus dreigt levensgroot!
Het asfalt viert hoogtij de stank en lawaai
Daar hebben we een broertje aan dood!
Dus weg met het heilloze plan van GS!
Dus Laarbeekers leer nu je les!
De wegengeus dreigt levensgroot!
De wegengeus dreigt levensgroot!

In naam van heel Laarbeek de hand aan de 
ploeg!
De wegengeus staat voor Den Haag
Of hij de minister omtuinen kan 
Dat is voor ons nog de vraag
We vechten dus door tot het bittere end!
Weg met het heilloze plan van die vent!
De wegengeus staat voor Den Haag!

De wegengeus staat voor Den Haag!

In naam van heel Laarbeek een driewerf hoe-
ra!
De wegengeus staat aan de kant!
De variant 40 gevreesd en gehaat 
Daar staat hij nu mee in zijn hand!
Al is nu voorlopig die weg van de baan
We blijven paraat en ons mannetje staan!
De wegengeus aan de kant!
De wegengeus aan de kant!

In naam van heel Laarbeek loop niet in de val!
De wegengeus staat nog op de loer
De variant 40 die moet en die zal!
Het is voor die man een prestige-tour
Dus wees op je hoede van Kempen tot Peel
Van landelijk Laarbeek blijft dan niets heel!
De wegengeus staat op de loer!
De wegengeus staat op de loer!

(Tekst: Ans Cochius / Theo Jansen) 

GEDICHT

Het vogelhuisje op het erf van familie 
Van den Berkmortel is bewoond. Maar 
wel door een vreemd vogeltje… Zoon 
Nick maakte deze foto. 

Mooi Gespot

Clowns en muziek in Openluchttheater Mariahout
Mariahout – Afgelopen week klonken er weer 
vrolijke geluiden in het Openluchttheater 
Mariahout. Op donderdag  7 augustus werd 
het publiek vermaakt door Bent en maandag 
11 augustus maakten clowns het podium on-
veilig.

Hoewel voor een groot aantal volwassenen 
de vakantie voorbij is kunnen de kinderen 
nog een aantal dagen genieten. Dat werd in 
het openluchttheater ook gedaan omdat de 
band Bent leuke Nederlandstalige nummers 
zong. Pieter Tiddens nam het publiek mee op 
een reisje langs allerlei herkenbare situaties. 
Er werd door jong en oud meegezongen en 
geklapt.

Gijs en Guus zongen minder maar lieten hun 
publiek meehelpen met hun trucs. Er passeer-
de allerlei acts uit het circus, maar wie er nu 
een goede directeur was? Gijs kreeg wel de 
voetjes van de vloer met een geweldige goo-
chelshow. 

Mocht je vandaag of komende week nog zin 
hebben om naar het theater te gaan? Elke 
maandag en donderdag in de grote vakantie is 
er in het openluchttheater van Mariahout om 
half 3 wat te beleven. Misschien tot ziens. Kijk 
ook eens op www.oltm.nl 

Fotograaf: Jan Jansen

Mooi Dier
Bent u op zoek naar een lieve kattenvriend, kom dan eens kijken 
bij ons in de opvang. In augustus mogen de volwassen katten 
geplaatst worden tegen een speciaal tarief. We hopen voor al 
deze lieve, speelse of juist eigenwijze huistijgers een gouden 
mandje te vinden. Zo ook voor kater Remco, een stoere vent met 
een hoog knuffelgehalte. Hij staat niet op zijn voordeligst op de 
foto, omdat hij de fotograaf voortdurend kopjes aan het geven 
was. Maar in het echt is hij dus nog veel knapper. Hij laat geen 
moment onbenut, om te laten merken hoe lief hij u vindt. Wie 
gaat er een gezellig leven tegemoet met aanhankelijke Remco?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Remco bent u welkom tijdens openingsuren bij onze dierenopvang 
of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Remco Leeftijd:     4 jaar
Op zoek...

Mooi GespotMooi GespotMooi GespotMooi Gespot

Vakantiekienen in Lieshout
Lieshout - In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in 
Lieshout vindt op dinsdagavond 19 augustus de 
laatste vakantiekienavond plaats. Omdat het va-
kantietijd is, zijn de te winnen prijzen iets aange-
past. De prijzen bestaan voornamelijk uit levens-
middelen. Ook vindt er een loterij plaats waarbij 
mooie prijsjes te winnen zijn.

Kom kienen en win een van de prachtige prijzen. 
De zaal is open om 19.00 uur en aanvang is om 
20.00 uur. Er zijn ruime parkeerplaatsen naast 
de school. De organisatie nodigt iedereen van 
harte uit voor een avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.
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basketbal

Deze zondag speelt het AZ van oud-topspeler en voormalig 
‘Pannuhkoek’ Marco van Basten tegen zijn oude club Ajax.
Wie gaat er met de winst aan de haal of eindigt het in een 

gelijkspel?

Stuur uw antwoord voor zondag (16 augustus) 13.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Martina van Boxmeer - Biemans

Antwoord vorige editie: 
PSV won tegen Willem II met 3-1 

Cadeaubon kan tot 21 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Programma / Uitslagen

bridgen
KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 12 augustus 2014
1.Mien en Ine  65,00%
2.Pieta en Riet  60,00%
3.Annie en Annelies  67,00%
4.Mia en Nelly  56,25%
5.Riet en Jo  50,50%
De volgende zitting is op dinsdag 19 
augustus 2014, aanvang 13.30 uur, 
Ontmoetingscentrum, Otterweg. 

Poort van Binderen
Uitslagen 6 augustus 2014
1. Corry en Wim 57,50%
2. Ria en Gidi 56,00%
3. Nettie en Arno 53,50%
4. Marianne en Leny 53,00%
4. Mari en Jan 53,00%

Uitslagen 12 augustus 2014
1. Corry en Frans 59,89%
2. Annie en Wil 59,51%
3. Mieke en Kori 57,47%
4. Marie-Jose en Riek  56,98%
5. Mien en Jos 56,30%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond 

in het Bavaria Brouwerij Café in 
Lieshout. Voor meer informatie: 
www.poortvanbinderen.nl

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 16 augustus
14:30 Sparta’25 A1 - Gemert A1
13:00 RKVVO B1 - Sparta’25 B1
11:15 RKVVO B2 - Sparta’25 B2
13:00 Sparta’25 C1 - RKVVO C1
11:30 Sparta’25 C2 - RKVVO C2

Zondag 17 augustus 
12:00 Gestel 1 - Sparta’25 1
12:00 Sparta 2 - Gestel 2

Maandag 18 augustus 
18:30 Rood Wit’62 E1 - Sparta’25 E1

Dinsdag 19 augustus 
19:00 Sparta’25 D1 - Rood Wit’62 D1

Woensdag 20 augustus 
20:00 Rood Wit’62 A1 - Sparta’25 A1
20:00 Sparta’25 B1 - Rood Wit’62 B1
19:00 Sparta’25 C1 - Rood Wit’62 C1
18:30 Rood Wit’62 F1 - Sparta’25 F1

Lid worden van Basketbal Club Lieshout
Lieshout - BC Lieshout is een club 
met jeugdleden van diverse leeftij-
den en een vereniging voor zowel 
jongens als meisjes. De club heeft 
senioren- en recreantenteams. Ook 
hebben zij een G-team. Plezier staat 
voorop binnen BC Lieshout. De jeugd 
heeft de toekomst. Daarom worden 
de jeugdtrainers begeleid en worden 
er diverse activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd. 

Voordat beslist wordt een lidmaat-
schap aan te gaan, kan vier keer gratis 
deelgenomen worden aan een trai-
ning. Wil je werken aan snelheid en 

conditie? Wil je zowel aanvallen als 
verdedigen? En wil je leren samenwer-
ken? Dan is basketbal zeker iets voor 
jou. Er wordt ook getraind op techniek 
en tactiek. Basketbal wordt naar mate 
je ouder wordt een 
steeds tactischer 
spelletje. Basketbal 
wordt soms wel een 

non-contact sport genoemd, maar dat 
is al lang niet meer zo. Sportiviteit en 
respect vindt BC Lieshout zeer belang-
rijk. Daarom hebben zij duidelijke re-
gels en afspraken met elkaar. Omgaan 
met winnen en verliezen hoort hier 
ook bij.

Wil je een keer mee trainen, neem 
dan contact op met Jeroen Thijssen: 
jeroenthijssen@bclieshout.nl of bezoek 
Sporthal De Klumper in Lieshout tij-
dens de verschillende trainingen. De 
trainingen starten weer vanaf dinsdag 
26 augustus. Voor meer informatie kijk 
op de website: www.bclieshout.nl. 

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

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

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

auto 
onderdelen

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

APK KEURING BIJ VERSCHUREN... 

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

Pater Becanusstraat 5  •  Beek en Donk  •  tel (0492) 463 496  •  www.mandenman.nlPater Becanusstraat 5  •  Beek en Donk  •  tel (0492) 463 496 

40%
korting

30%
korting

50%
korting

OPRUIMING

kortingkorting

Bijeenkomst voor de wandelaars 
uit Laarbeek in 2014

Beek en Donk - Op donderdag 28 au-
gustus wordt dit jaar de bijeenkomst 
voor de wandelaars uit Laarbeek ge-
houden. Het zou leuk zijn, als er veel 
wandelaars naar de bijeenkomst ko-
men. Of je nu 1 dag van 40 kilome-
ter, een 2daagse, een 4daagse of waar 
dan ook gelopen hebt, ook dan ben 
je welkom. Iedereen voelt de afstand 
die hij of zij gelopen heeft anders aan. 
Dus kom naar de bijeenkomst en ver-
tel over je tochten die je gelopen hebt. 
En breng gerust je wederhelft mee, 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

De organisatoren zouden graag voor-
af wat willen weten over de wande-
laars. Waar heb je een tocht gelopen 
vanaf augustus vorig jaar en hoe vaak 
heb je die tocht al gelopen? Misschien 
liep je dit jaar wel voor de 5de keer 
de Kennedymars, of voor de 10de 

keer de Vierdaagse ergens. Of mis-
schien ben je wel naar het buitenland 
geweest om daar een mooie wandel-
tocht te lopen. 

Je kunt dit laten weten door een mail 
te sturen naar annie.beekmans@

gmail.com of stuur een briefje naar 
Annie Beekmans, Dr.Timmerslaan 63, 
5741 XG Beek en Donk. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de 
Schuurherd, Heuvelplein 32 in Beek 
en Donk.

wandelen

De Nijmeegse Vierdaagse 2014

‘Dave & Dave Ranking’-dartstoernooi
Beek en Donk/Aarle-Rixtel - De eerste 
avond van het ‘Dave & Dave Ranking’-
dartstoernooi vindt op zaterdag 27 sep-
tember vanaf 20.00 uur plaats bij Café 
Deja Vu in Aarle-Rixtel. Dit evenement 
bestaat uit 10 maandelijkse speelavon-
den, gevolgd door een finaleavond. 

Op de volgende zaterdagavonden wordt 
gedart bij afwisselend Café-Zaal Dave 
van de Burgt in Beek en Donk en Deja Vu: 

27 september, 25 oktober, 13 decem-
ber, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 
april, 16 mei en 6 juni. 

Hierna zullen de beste 32 spelers die mi-
nimaal zes keer hebben deelgenomen 
worden uitgenodigd voor de finaleavond 
op zaterdag 27 juni 2015. Deelname 
is mogelijk vanaf 16 jaar en voor alle 
niveaus. Inschrijven kan op locatie tot 
19.45 uur of telefonisch bij Erwin van 

Kuijck (06-57993760), Barry Dekkers 
(06-23648189) of Dennis Tijssen (06-
34164180). Het inschrijfgeld bedraagt 
€6,00, inclusief één consumptie. 

Nadere informatie staat vermeld op de 
Dave & Dave Facebook-pagina (www.
facebook.com/dave.toernooi). De or-
ganisatie hoopt je op 27 september als 
deelnemer te mogen ontmoeten! 

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

E V E N E M E N T E N

Gezocht: de leuke zomerkiekjes! 
De komende periode staat in het te-
ken van de zomer. Sommige mensen 
blijven thuis, anderen zoeken de zon 
op in Europa of brengen zelfs een 
bezoek aan een ander werelddeel. 
Eenieder viert de zomerperiode op 
een andere manier.  

De MooiLaarbeekKrant is op zoek 
naar de leukste, grappigste of ori-
gineelste zomerkiekjes!

Stuur je foto op naar
redactie@mooilaarbeek.nl en 
maak kans op een mooie prijs! 
Inleveren op kantoor kan ook 
(Heuvelplein 3, Beek en Donk). 
De foto’s staan in de bouwvak-
weken 31, 32 en 33 in de krant. 

De MooiLaarbeekKrant 

wenst iedereen een 

fijne zomer toe! 

Donderdag 14 augustus
De glimlach en de bom - Arno Huibers
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout 

Vrijdag 15 augustus 
TGIF around the world Italy & 
afsluiting zomervakantie
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

Zaterdag 16 augustus 
Openlucht Comedy Night
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Ronald Reinhard
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

Zondag 17 augustus 
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, Beek 
en Donk 

Terrasconcert Seniorenorkest Harmonie 
Caecilia i.v.m. 20-jarig bestaan
14.00 uur, Terras De Pelgrim, Mariahout 

Maandag 18 augustus 
Hippe gasten in concert
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout 

Start Kindervakantieweek Lieshout 
t/m 22 aug.
Manege D’n Perdenbak. 
Provinciale weg 26, Lieshout 

Dinsdag 19 augustus 
Wandelen met BasicFlow
Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

Woensdag 20 augustus 
Seniorenmiddag Ten Blakke
13.30 uur, Openluchttheater Mariahout 

Donderdag 21 augustus 
Dirk Scheele - Het zomerpopconcert
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout 

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Ingestuurd door: Frency van 
Hastenberg - Martijn van de 
Baar speelt de sterren van 
de hemel voor alle kinderen 
van het plein

Ingestuurd door: Fam Derksen - Ruim 6 
jaar geleden zaten de moeders van Niek 
en Stijn samen op zwangerschapsgym. 
Nu toevallig twee weken tegenover 
elkaar op de camping

Familie Hoeks en familie De Jong kijken 
terug op een knallende vakantie in Frankrijk

Familie Panhuijzen genoot van 

een vakantie in Saint Tropez

Ingestuurd door: Frency van 
Hastenberg - Martijn van de 
Baar speelt de sterren van 
de hemel voor alle kinderen 
van het plein

Ingestuurd door: Elise Willems - Zusjes Pleun en Saar ‘belonen’ hun 
broertje Nout voor de flinke bergafdaling die hij net achter de rug heeft

Familie Panhuijzen genoot van 

een vakantie in Saint Tropez

Ingestuurd door: Esther Gevers - De broertjes 

Ties en Teun de Leest samen op weg naar het 

zwembad op camping De Leistert in Roggel

Ingestuurd door: Familie van Pelt - Bas en Max 

hebben pret, inclusief een schitterend uitzichthebben pret, inclusief een schitterend uitzicht

Ingestuurd door: Francis Sanders - Donna oefent de salto op vakantie in Lana, Italië

jaar geleden zaten de moeders van Niek 
en Stijn samen op zwangerschapsgym. 
Nu toevallig twee weken tegenover 

Familie Hoeks en familie De Jong kijken Ingestuurd door: Elise Willems - Zusjes Pleun en Saar ‘belonen’ hun 

Vakantiefoto’s Laarbeek

van het pleinvan het plein

Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank 
Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank 
Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank 
Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank 
Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank 
Ingestuurd door: Familie Vermulst - Papa Frank met zoon Pim aan het stunten in het zwembad
met zoon Pim aan het stunten in het zwembad
met zoon Pim aan het stunten in het zwembad
met zoon Pim aan het stunten in het zwembad
met zoon Pim aan het stunten in het zwembad

Ingestuurd door: Heidi Sterken en Wendy Vereiken hebben genoten in Ibiza en zelfs een beetje 
geoefend achter de draaitafel van Armin van Buuren

Ingestuurd door: Familie van Pelt - Bas en Max 

hebben pret, inclusief een schitterend uitzichthebben pret, inclusief een schitterend uitzicht

Ingestuurd door: Francis Sanders - Donna oefent de salto op vakantie in Lana, Italië

Ingestuurd door: Francis Sanders - Donna en Marijn op het springkussen boven op de berg in Tsjechië


