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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

Formido Beek en Donk
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Staadegaard
Verspreiding in 

buitengebied Laarbeek en 
Boerdonk

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

BlØf
vrijdag 15 juli - 20:00 uur

Ieuw! Raar
woensdag 20 juli - 14:30 uur

De Zomerton
vrijdag 22 juli - 20:30 uur

Zonovergoten verjaardag voor Harmonie St. Caecilia

Laarbeeks eerste Duurzaamheidsmarkt groot succes 

Lieshout - Groot feest in Lieshout afgelopen weekend. Harmonie St. Caecilia vierde met een driedaags feest het 140-ja-
rig bestaan van het muziekgezelschap en het 60-jarig bestaan van de slagwerkgroep: samen 200 jaar! De tent op het 
‘Floreffeplein’ is het voor één weekend het middelpunt van het dorp. Lees verder op pagina’s 18 en 19. 

Redacteur: Martin Prick
Fotografen: Daphne van Leuken, Joost 
Duppen en Martin Prick

Fotograaf: Joost Duppen

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Johan Maas 

Aarle-Rixtel - Het was druk en gezellig 
op de Duurzaamheidsmarkt die afge-
lopen zondag plaatsvond op landgoed 

Croy in Aarle-Rixtel. Laarbekenaren 
maakten op deze markt kennis met 
allerlei duurzame initiatieven van 
ondernemers uit de regio. De markt 
was het startsein voor het duurzaam-
heidsproject waar de gemeente één 

miljoen euro voor heeft vrij gemaakt. 
Daarnaast werd de naam van het pro-
ject deze middag onthuld: Laarbeek 
Energiek. 

Lees verder op pagina 5. 
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DANK BETUIGING

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
Assieraden

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	 met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht 
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt 
 
 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

In de jaren ‘70 was er in Lieshout behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein 
met de mogelijkheid om bij het bedrijf een woning te bouwen. In juni 1977 ver-
wachtte de gemeente goedkeuring voor plan Papenhoef en in augustus van dat 
jaar begonnen ze met de uitgifte van gronden. In 1987 ging de raad echter pas 
akkoord, na ruim 15 jaar onderhandelen (in 1973 waren er al plannen). Er kwam 
een timmerbedrijf, aannemersbedrijf, een autogarage en in 1993 ook nog een 
sporthal. Ook de gemeentelijke brandweer kreeg hier haar huisvesting. Dit klein-
schalige bedrijventerrein kreeg de naam Papenhoef, genoemd naar een toponiem 
van vele jaren daarvoor. 
In de tijd dat de kerk van Lieshout in het Hof stond, en dat was tot aan de storm 
van 9 november 1800, woonde de pastoor van die kerk aan de Renstraat, (la-
ter Heuvelstraat dan wel Burgemeester Van den Heuvelstraat genoemd). Om te 
voldoen aan de verplichting een hoeve ter beschikking te stellen aan de pastoor 
werd het noordoostelijke gedeelte van de Hoofakker afgescheiden, met als grens 
de huidige Havenweg. De toen gebruikelijke naam voor de lagere geestelijken 
was “paap” en hieraan herinnert het toponiem Papenhoef. De pastoor had dus 
zijn eigen hoeve als vruchtgebruiker. Hij moest hiervoor als grondcijns een aantal 
kapoenen betalen. De gebouwen van de hoeve stonden dus aan wat nu de Bur-
gemeester Van den Heuvelstraat heet. Het weggetje waarvan de pastoor gebruik 
maakte om van zijn woning aan de Renstraat naar de kerk in het Hof te gaan, was 
blijkens de kadastrale kaart van 1832 nog voor het grootste gedeelte aanwezig. 
Het liep tussen de in de 11de eeuw nog niet drooggelegde Weijer en een in 1832 
nog bestaand vennetje door. 
Het kleinschalig bedrijventerrein dat ongeveer op deze gronden werd aangelegd 
kreeg dus de toepasselijke naam Papenhoef. Een herinnering aan de hoeve die 
aan de pastoor in gebruik werd gegeven. De straat Papenhoef loopt van de Mo-
lenstraat in een bocht naar de Burgemeester Van den Heuvelstraat, om uit te ko-
men vlak bij de voormalige pastorie. Toen in de 60er jaren een nieuwe kerk werd 
gebouwd, was de afstand naar de pastorie wat te groot en verhuisde de pastoor 
naar een pand tegenover de kerk. Dit pand wordt ook nu nog bewoond door de 
pastoor. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

PAPENHOEF

De vraag van deze week: 
Wie weet wie deze familie is?

   

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 keer kwamen een paar reacties binnen:

Deze familie in de krant van Laarbeek is De Familie Raaijmakers. De familie woont 
nu in Beek en Donk. Woonde later in de Lindelaan met een groot gezin 
met 13 kinderen. Hebben lang in een wagen gewoond. 
Gr Mieke

Volgens mij is dit de Familie Raymakers die des-
tijds in een woonwagen woonde aan de AA, Le-
kerstraat/ Peeleindseweg.
Ben hier wel eens geweest als we van school af-
kwamen, woonde toen zelf aan de Peeleindseweg.
Groetjes
Henk van Stiphout

Historische beelden

nu in Beek en Donk. Woonde later in de Lindelaan met een groot gezin 
met 13 kinderen. Hebben lang in een wagen gewoond. 

Ben hier wel eens geweest als we van school af-
kwamen, woonde toen zelf aan de Peeleindseweg.

Monuta Magis, 
Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

Tijdens familiebezoek 
in USA was er bij 
Mount Rushmore 
nog even tijd om De 
MooiLaarbeekKrant te 
lezen.

Gr. Paul Bekkers

Tijdens familiebezoek 

nog even tijd om De 
MooiLaarbeekKrant te 

Mooi GespotMooi GespotMooi Gespot

Dit is het bankje naast 
het monument voor de 
dodenherdenking…in 
Beek en Donk, een ne-
telig gevalletje!

Ingestuurd door Addie 
van Berlo.

Mooi GespotMooi Gespot

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

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

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

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick
Rudy van den Enden
Trudi Orbon-Kanters  

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

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

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: info@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

Wij zijn nog steeds onder de indruk van het overlijden van 
mijn vrouw en ons mam

Jo Vlemmings-Verhofstadt

op zondag 19 juni 2016.

We hebben erg veel steun gehad aan alle blijken van medeleven 
via kaarten, telefoontjes, mails of reacties via social media.

In het bijzonder willen wij graag Wijkteam De Burcht van de 
Zorgboog en dr. Mechelinck, huisarts, bedanken voor de liefdevolle 

verzorging van ons mam en de persoonlijke aandacht die ook wij 
mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan. 

Dank jullie wel!

Henk Vlemmings
Kinderen Vlemmings

Dankbetuiging
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MOBILE INVENTION
a u t o b e d r i j f

Vonderweg 15e  •  5741 TE Beek en Donk  •  0654784503
www.mobile-invention.nl

GRATIS
AIRCO CHECK

AIRCO ONDERHOUD
MET ANTI-GEURBEHANDELING

VAN € 158,00 VOOR  € 99,00

Potter blijft magisch

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

www.oltm.nl

Kristel van der Heijden en Bep 
van Beerendonk-Princen hebben 
beiden twee kaarten gewonnen 
voor het concert van Bløf in het 

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars

Honderden geïnteresseerden bezoeken woningmarkt gemeente Laarbeek 

Het is duidelijk dat de woningmarkt weer aantrekt" 

Redacteur: Trudi Orbon-Kanters
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Honderden mensen be-
zochten afgelopen dinsdag de woning-
markt in het Laarbeekse gemeentehuis. 
Tijdens de markt waren veel bedrijven 
aanwezig met een stand. Van makelaars 
tot projectontwikkelaars, architecten, 
taxateurs en adviseurs in duurzaam 
wonen. Allemaal waren ze continue in 
gesprek met inwoners die op zoek wa-
ren naar een nieuwbouwwoning of veel 
belangstelling toonden in verbouwen, 
verhuizen of het energiezuinig maken 
van hun huis.

“Hartelijk welkom!”, Lydian Bongenaar 
staat bij de ingang van het gemeente-
huis om elke bezoeker hartelijk te ont-
vangen. Vriendelijk wijst ze waar de kof-
fie en thee staat en gaat dan vlug door 
naar de volgende gast. Want het is druk 
tijdens de woningmarkt. “Het eerste half 
uur stond de teller al op 100 bezoekers”, 
vertelt Lydian even later enthousiast.

Het aanbod
Ook de aanwezige bedrijven zijn po-
sitief verrast met de opkomst. “Het 
is duidelijk dat de woningmarkt weer 
aantrekt”, lacht Steffen van de Wielen 

van projectontwikkelaar Adriaans 
Bouwgroep. Hij presenteert nieuwbouw-
project Het Klavier in Aarle-Rixtel. Het 
Klavier is deze avond het enige nieuw-
bouwproject buiten Beek en Donk. Dat 
vonden sommige bezoekers jammer. 
“De markt is vooral op Beek en Donk 
gericht. Ik had graag wat meer gezien.” 
Opvallend was dat vooral jongere stellen 

en senioren de woningmarkt bezochten. 
Deze laatste doelgroep was op zoek 
naar de mogelijkheden voor levensloop-
bestendige woningen. Helaas werd die 
informatie deze avond niet aangeboden.

Een nieuwe woonvisie
Voorafgaand aan de avond heeft John 
van de Berg van de gemeente Laarbeek 
uitvoerig gesproken met de aanwezige 
bedrijven over een nieuwe woonvisie. 
“We willen horen wat er onder de part-
ners leeft en wat speelt op de Laarbeekse 
woningmarkt.” John wijst naar de in-
gang. Achter Lydian staan twee druk be-
zette hangtafels waar mensen formulie-
ren aan het invullen zijn. John vervolgt: 
“Van de bezoekers vragen we voordat 
ze vertrekken om een enquête in te vul-
len. Met de informatie van de bedrijven 
en bezoekers gaan we aan de slag om de 
behoefte zo goed mogelijk in kaart bren-
gen. Dat helpt ons de nieuwe woonvisie 
voor de komende jaren te vormen. En 
deze succesvolle woningmarkt vraagt 
natuurlijk om een vervolg. Dankzij al die 
ingevulde enquêtes kunnen wij de vol-
gende keer het aanbod afstemmen op 
de wensen van onze inwoners.” 

Kijk voor alle foto's van de woningmarkt 
op www.mooilaarbeek.nl.

"Vooral jongere stellen 

en senioren bezochten de 

woningmarkt"

 

van de Voorste Grootel

Grotelseheide 11, Bakel            www.voorstegrootel.nl             0492-381490 / 06-15126730

pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Trimmen op afspraak  
v.a. € 35,- voor kleine hond.

TRIM@VOORSTEGROOTEL.NL

2 voersoorten uit ons assortiment: 
* ADULT 22/8  € 13,50 / 10 KG 
* LAM&RIJST         € 18,-    / 10 KG

Ons voer is vrij van chemische kleur/geur 
en/of smaakstoffen. Vraag  ook naar de 

glutenvrije voeding.

VOER@VOORSTEGROOTEL.NL

van de Voorste Grootel
pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 14-20 juli 2016

Donderdag 14 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout  Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 15 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Lieshout Franciscushof
GEEN viering

Zaterdag 16 juli 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, 
Nel Segeren (nms Welfare), Martien Poels 
(mged), Jo Raaijmakers, Jan en Stien van 
Eijndhoven.

Zondag 17 juli

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Elly Engels–
Jeurgens en Toon Engels (verj Elly), Nelly van 
de Ven (verj/fund), Jan Sanders, Overleden 
ouders van den Heuvel–Bouw (jrgt), Tot 
welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Familie Van 
Moorsel-Linders, Lambertus en Wilhelmina 
Verbakel-Verschuuren, Maria van de Ven-
van den Heuvel en zoon Peter (jrgt), Jan 
van Kleef (mged), Harrie en Hanneke van 
Berlo-van den Berg, Jaan van den Berg-van 
Venrooij.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Maria Cuijten-
Ketelaars, Jan Leijten Nelly de echtgenote 
Wim en Patrick.

Maandag 18 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 19 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 20 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Financiën in uw parochie.

Het boekjaar 2015, het eerste van de nieuwe Parochie 
Zalige pater Eustachius van Lieshout, is tijdig afgesloten en 
ingediend bij het Bisdom ter controle en goedkeuring van 
de cijfers.
Als bestuur melden we dat we in ieder geval positief het 
jaar hebben afgesloten, dus zwarte cijfers in plaats van een 
rood saldo.
Hiermee zijn we erg content en we hopen dat 2016 weer 
een goed jaar mag worden.

Er zijn in 2015 en 2016 tot nu toe heel wat zaken geregeld 
en afgewerkt rondom elke kerktoren. Positief melden we 
dat in het voorjaar van 2017 gestart zal worden met de re-
paratie van een gedeelte van het dak van de kerk in Aarle-
Rixtel. De voorbereidingen zijn in volle gang. Natuurlijk 
zullen we ondanks het subsidiebedrag nog een gedeelte 
zelf opdraaien voor de kosten.

Onze aandacht richten we natuurlijk ook op de mooie kapel 
in Aarle-Rixtel, de grot in Mariahout en op onze begraaf-
plaatsen die er dankzij onze vrijwilligers keurig netjes bij 
liggen. Blij zijn we natuurlijk ook en trots dat alle projecten 
financieel haalbaar waren en we hopen dit in de toekomst 
te kunnen blijven doen zodat een kerksluiting op financiële 
basis voorlopig niet aan de orde is en hoeft te zijn.

Al met al een flinke klus waarvoor het gehele bestuur ver-
antwoordelijk is en ook wil zijn. Natuurlijk mogen we ook 
het pastorale gedeelte niet vergeten maar daarin hebben 
we als bestuur alleen adviesrecht.
Het jaar 2015 was een overgangsjaar waarin vooral ge-
zocht is naar en gewerkt is aan, een goed lopende parochie 
met parochianen die willen samenwerken en groeien naar 
een prachtig bloeiend geheel. We hopen dan ook deze pa-
rochie toekomstbestendig te maken wat zal inhouden dat 
we moeten blijven sparen om te kunnen bestaan. 

Natuurlijk is het betalen van de kerkbijdrage/gezinsbijdrage 

van onze parochianen heel belangrijk immers als kerk krij-
gen we nergens inkomsten van subsidie of andere bron-
nen. We moeten jaarlijks afdragen aan het Bisdom voor 
een bepaald percentage van het vermogen. We betalen 
onze priesters, zorgen voor een mooie, versierde warme 
kerk en bij feestelijkheden willen we dit graag ook naar bui-
ten toe laten zien. Onze vrijwilligers voorzien we van goed 
gereedschap en bieden mogelijkheden om deze mensen te 
kunnen laten werken met altijd het gulle gebaar van een 
kopje koffie met een koekje. We proberen gastvrij te zijn 
voor eenieder die het nodig heeft en bieden een luisterend 
oor.
We moeten niet vergeten dat er hoge kosten zijn in de ker-
ken aan energie, verzekeringen, veiligheid en ga zo maar 
door.

Het eerste halfjaar zit erop en natuurlijk is het begrootte 
bedrag aan kerkbijdragen nog niet gehaald maar we heb-
ben nog een half jaar te gaan en kijken positief vooruit. We 
zijn als bestuur iedereen zeer dankbaar voor zijn of haar 
geldelijke bijdrage aan de kerk die voor onze parochianen 
per kern toch nog steeds erg dierbaar is.  We hopen dat 
vele mensen meehelpen om samen tot een bloeiende, ster-
ke gemeenschap te komen.
In bepaalde gevallen is het betaalde bedrag aan kerkbij-
drage aftrekbaar van de belasting maar hier zijn regels aan 
verbonden. We hebben als parochie de ANBI status.

Namens het parochiebestuur,
Jeanne van Oosterwijk, penningmeester.

Vrijwilligersdag

Zondag 9 oktober wordt 
een vrijwilligersdag ge-
houden voor alle vrijwil-
ligers van onze parochie. 
Om 10.00 uur is er een 
Heilige mis in de O.L vrouw 
Presentatie kerk in Aarle-
Rixtel met zang van alle 
koren van onze parochie 
en aansluitend een gezel-
lig samenzijn in gemeen-
schapshuis De Dreef met 
een hapje en een drankje. 
In Aarle-Rixtel en in de 
andere kernen zullen er 
die dag geen vieringen zijn (op zaterdag is er om 
18.30 uur wel een viering in Mariahout)

Nieuws van uw parochie
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kletskop pen Peter Donkers

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

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Het gemoedelijke van Lieshout 
trekt me. Iedereen kent elkaar

De pen reist verder door Laarbeek en 
belandt vandaag bij Peter Donkers aan 
de Burgemeester Mostermanslaan in 
Lieshout. De koffie pruttelt en de fotograaf 
van De MooiLaarbeekKrant is naar boven 
geklommen, waar Peter apparatuur heeft 
staan om stickers te maken. Dat maakt 
nieuwsgierig. Wie is deze 34-jarige 
Lieshoutenaar?  
  
Peter, kun je iets vertellen over je 
achtergrond? 
“Ik ben geboren en getogen in Lieshout, in 
een gezin met drie zonen: René, Frank en 
ik. Toen het boerenbedrijf van mijn ouders op 
't Hof te klein werd, kochten ze een boerderij 
in Helmond. Ik zat in groep 7 en vond 
het helemaal niks om naar Helmond te 
gaan. Ik bleef dus gewoon hier naar de 
Mariabasisschool gaan.  Eerst fietste ik 

samen met mijn broer en later alleen naar 
Lieshout. Na de middelbare school heb ik 
op de ROC in Eindhoven mijn diploma Mbo-
interieurbouw gehaald. Dat betekende vier 
dagen werken en één dag in de week naar 
school. Daarna heb ik eerst als standbouwer 
gewerkt.”

En wat doe je nu? 
“Ik ben al een jaar of tien tractormonteur 
bij Heesakkers in Mariahout, bij mijn 
schoonfamilie. Ik woon samen met Jolanda 
Heesakkers en we hebben twee dochters: 
Evi van zes jaar en Noa van vier.”  

Je woont met je gezin in Lieshout. Waarom 
hier? 
“Het gemoedelijke van Lieshout trekt 
me. Iedereen kent elkaar en je komt er 
gemakkelijk tussen. De rest van de dorpen 
trekt me niet”, zegt Peter resoluut. 

Naast je werk als tractormonteur maak 
je stickers. Ik zie zelfs al een Roefel-
oorkonde liggen. Hoe is dat ooit zo 
ontstaan?  
“Op het werk hadden we stickers nodig om te 
gebruiken op de tractors. Uiteindelijk heb ik 
een jaar of vijf geleden zelf een plotter gekocht 
en ben stickers gaan maken. Gewoon door 
uitproberen. En dat lukt inmiddels heel goed. 
Sinds een jaar bestaat Stickers Lieshout!”

Peter, een heel andere vraag: Is er iets 
waar jij je druk over maakt?  
“Ik vind dat er veel overheidsgeld verbrast 
wordt. En wat te denken over die zwartepiet-
discussie of die discussie die nu oplaait 
over de Efteling met 'Monsieur Cannibale'?”

Opeens hebben we het over de 
zeepkistenrace en Carnaval. En dan 
brandt Peter los …  
“Vanaf de basisschool ben ik al bevriend 
met Ton en Erik. Samen zijn we een 
avond of vier en een hele zaterdag bezig 
geweest met het maken van de raket 

voor de zeepkistenrace. 'De United States 
of Liessent'. Dat betekende lassen, met 
papier-maché aan de slag en decoreren 
met stickers. Eigenlijk waren wij de mooiste, 
vond ik. Ook met de bouwgroep van 'De 
Verslete slipper' aan de slag zijn vind ik 
mooi. Het ouwehoeren daarbij vind ik het 
leukst”, besluit Peter lachend zijn verhaal. 

Peter geeft zijn KletskopPEN door aan 
Nollie Dekkers - Daniels uit Aarle-Rixtel. 
Het interview met haar lees je over twee 
weken in de krant! 

Peter Donkers bij zijn apparaat waarmee hij stickers maakt 

Vervolg voorpagina

Inwoners komen massaal op Duurzaamheidsmarkt af 
Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek Energiek 
Inwoners van Laarbeek konden een 
suggestie voor de naam van het project 
insturen. Daar kwamen vijf serieuze 
kandidaten uit en via een poll konden 
inwoners stemmen op de beste naam. 
Wethouder Joan Briels maakte zondag 
de winnende naam bekend: Laarbeek 
Energiek. De naam was ingezonden 
door Henk Berkers uit Beek en Donk. 
In zijn speech legde Briels uit dat het 
project vooral is opgezet om bewust-
zijn te creëren onder de bevolking over 
wat duurzaamheid is. Wat de doorslag 
gaf voor de naam Laarbeek Energiek 
was vooral dat het aspect samenleving 
erin terug komt. “Energiek slaat na-
tuurlijk op het milieu, maar ook op wat 
voor energieke samenleving Laarbeek 
is’’, legde Briels uit. 

Groot succes
Dat duurzaamheid de Laarbekers inte-
resseert bleek wel uit de enorme op-
komst bij de markt. “Toen we de markt 
aan het organiseren waren, bedachten 
we dat het bij 400 bezoekers een suc-
ces zou zijn’’, vertelt Rianne Schwillens, 
organisator en programmaleider van 
de markt. “Het is nu bijna half vier en 
we zitten al op 1400 bezoekers, dus 
we kunnen spreken van een groot 

succes.’’ Dat duurzaamheid vele vor-
men kent bleek wel uit de diversiteit 
aan kramen op de markt. Zo werden 
er tassen verkocht die gemaakt waren 
van oude shirts, er werden duurzame 
hapjes en drankjes verkocht en bezoe-
kers konden zelfgemaakte potten en 
sieraden kopen. Er was een groot ter-
ras opgezet waar livemuziek te horen 
was en waar de bezoekers lekker in de 
zon konden zitten.

Bewustmaken van 
Schwillens is tevreden met het verloop 
van de markt. “De gemeente maakt 
een miljoen euro vrij om te investeren 
in duurzame projecten. Deze markt is 
het startsein van dat project en is er in 
eerste instantie voor bedoeld om duur-
zaamheid een beter gezicht te geven 
en de inwoners van Laarbeek te laten 
zien wat er allemaal onder duurzaam-
heid valt." Tijdens de markt kunnen 
de bezoekers ook een enquête invul-
len waarmee ze feedback geven op de 

markt, maar ook hun visie over duur-
zaamheid vertellen. Op de markt is er 
veel aandacht voor sociale duurzaam-
heid en volgens Schwillens is dat een 
belangrijk aspect van zowel de markt 
als het hele project. “Lokaal is ook een 
vorm van duurzaamheid. De hele ho-
reca maakt vandaag gebruik van pro-
ducten uit de streek, hierdoor worden 
transportiekosten bespaard en het is 
betere voor het milieu. Hiermee stimu-
leren we ook de lokale economie.’’ 

We willen bewustzijn 

creëren onder de bevolking 

over wat duurzaamheid is

Beek en Donk – Komende dins-
dag start de 100ste Vierdaagse van 
Nijmegen. Wim en Annemie van de 
Burgt uit Beek en Donk lopen dit jaar 
ook weer mee. Ze doen dat dit jaar 
voor een goed doel: Make A Wish 
Nederland. Ruim 150 ‘WishWalkers’, 
waaronder 41 militairen, hopen een 
mooi bedrag bij elkaar te lopen om de 
allerliefste wens van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte uit te laten 
komen. 

Vrijwilliger 
Voor Annemie is het al de vijfde keer 
dat zij als WishWalker meedoet. Voor 
Wim is het de tweede keer. Jaren ge-
leden werd Annemie vrijwilliger voor 
de stichting Make A Wish. “Ik hoorde 
jaren geleden, via de basisschool van 
mijn kinderen, over een onvergetelijke 
wensvervulling van een meisje uit de 
klas van één van onze zonen. Een bij-
zonder verhaal. De wensdag had ook 
op de kinderen veel indruk gemaakt. 
Later kwam ik weer in contact met 
Make A Wish via het werk van Wim, 
mijn man. Het bedrijf werd hoofdspon-
sor, met als gevolg dat ik als vrijwilliger 
ben gaan werken voor deze stichting.”

Wensen vervullen 
Make A Wish maakt het mogelijk om 
wensen te vervullen voor kinderen met 
een levensbedreigende ziekte, om ze 
even te laten vergeten wat ziekzijn is. 
Ook de hele familie wordt tijdens zo’n 
dag in de watten gelegd. Annemie: “Ik 
vind het zó mooi dat Make-A-Wish 
Nederland dit allemaal kan regelen. 
Tijdens mijn werk voor deze stichting 
heb ik veel geleerd en meegemaakt. 
Het is zo bijzonder dat ik bij deze spe-
ciale wensdagen bij mocht zijn om het 
kind een onvergetelijke dag te geven. 
De dankbaarheid overheerst. Wij, die 
gezond zijn, drie gezonde kinderen 
hebben… Dat is ook mijn drijfveer. 
Gezondheid is niet voor ieder kind 

vanzelfsprekend. Daarom zet ik me in 
voor al die kinderen die een bijzondere 
wens verdienen. Ik heb intussen diver-
se wensen mogen vervullen en elk kind 
en elke wens is en blijft bijzonder!” 

Omdat het echtpaar Make A Wish zo’n 
warm hart toedraagt, gaan zij ook dit 
jaar weer als WishWalker deelnemen 
aan de Vierdaagse, de 100ste welte-
verstaan. “Wij zijn dankbaar dat we de 
vele voetstappen tijdens de Vierdaagse 
mogen neerzetten voor vele bijzonde-
re wensvervullingen van kinderen!”, 
besluit het echtpaar. 

'Stappen' sponsoren 
Wim en Annemie zouden het fan-
tastisch vinden als inwoners van 
Laarbeek een ‘stapje’ bijdragen zodat 
er nog veel meer wensen in vervul-
ling kunnen gaan. Draagt u Make-A- 
Wish Nederland een warm hart toe? 
Steun dan de WishWalkers tijdens de 
Vierdaagse. U kunt de ‘stappen’ spon-
soren. Annemie vertelt: “Elke kleine 
bijdrage maakt een groot verschil. Via 
onderstaande link op de site www.ma-
keawish.org zie je ons op de actiepagi-
na staan bij de Wishwalkers. Wanneer 
je ons aanklikt kunt u via de button uw 
bijdrage overmaken. Mocht de button 
niet werken dan kunt u uw bijdra-
ge overmaken op  rekeningnummer: 
NL72INGB0006518094 ten name van 
WishWalkers Wim en Annemie. En 
natuurlijk namens alle wenskinderen: 
Bedankt!"

Wim en Annemie lopen Vierdaagse 
voor Make A WiSH 

Wim en Annemie lopen als 
'WishWalker' de Vierdaagse

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486
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Uitleg van recept:
Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en 
zeef het sap. Verwijder de zaadlijsten van 2 
groene paprika’s  en snijd ze grof. Maak de 
knoflook schoon en hak hem fijn. Pak 2 snee 
oud brood. Snijd de korst van het brood en 
snijd het brood grof. Doe de paprika in de 
blender en pureer dit enkele sec. Voeg de 
tomaten, het sap, de knoflook, het  brood, 
de olie en balsamicoazijn toe. Pureer 
dit alles. Voeg dan  tomatensap toe en 
meng alles tot een glad geheel. Breng 
op smaak met peper, zout en enkele 
druppels worcestersaus. Giet de soep in een 
grote kom, dek deze af met folie en zet ze in de 
koeling. De soep moet door en door afkoelen. Snijd nu de korst 
van het overige brood af, en snijd het in dobbelsteentjes van 8 x 8 mm. Bak de 
blokjes in boter goudbruin en laat ze uit lekken op keukenpapier. Schil de kom-
kommer en verwijder de zaadlijsten. Snijd de komkommer in fijne blokjes van 5 
mm. Verwijder van 1 groene en 1 rode paprika de zaadlijsten en snijd ook deze 
in kleine blokjes van 5 mm. Maak de ui schoon en snipper fijn. Kook de eieren in 
8 min hard, schrik af, pel ze en snijd klein. Schenk de soep in diepe zeer koude 
borden. Strooi de garnituur speels over de soep.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

grote kom, dek deze af met folie en zet ze in de 
koeling. De soep moet door en door afkoelen. Snijd nu de korst 

Ingrediënten750 gr rijpe trostomaten3 groene paprika1 rode paprika100 gr komkommer0,5 st ui2 st eieren1 knofl ookteentje4 snee oud brood2 el olijfolie1½ el balsamicoazijn¾ l tomatensapWorcestersausPeper en zout

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

Do
nn

y 
va

n 
de

n 
W

ild
en

be
rg

 –
 A

cr
ea

lis
tic

s

In Lieshout probeerden ze Mariahout omver te blazen

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Martine 
Weekamp

Stijn Geene

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 
vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Meldkamer dierenhulp 
tel: 0900 – 112 00 00 (€0,15 p.m.)
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
tel: 040 - 28 11 358

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 0492-
338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111 Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555 Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000 Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 
St. Anna Ziekenhuis
Tel. 040-2864040 Bezoektijden van
14.00-14.45 uur en 19.00-20.00 uur

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

SudokuVery hard

1 7 3

9 4

2 8 7

8 5 3 9 2

4 3

2 7 8 4 5

8 9 6

3 6

2 8 1

Puzzle #186097

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AFWASBAK
BADJAS
BESTEK
BEZEM
BIKINI
BLIKOPENER
BORDEN

BROODMES
DOMPELAAR
DRINKBEKER
DWEIL
EMMER
FOLIE
GLAZEN

GRILL
JAS
PANNENLAP
SNIJPLANK
SPIRITUS
SPONS
THEEDOEK

THEEPOT
VAATDOEK
VUILNISZAK
WASKNIJPERS
WASLIJN
WATERKOKEN
ZWEMBROEK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

WASKNIJPERS BLIKOPENER DRINKBEKER
VUILNISZAK WATERKOKEN DOMPELAAR
PANNENLAP SNIJPLANK ZWEMBROEK
AFWASBAK BROODMES SPIRITUS
THEEDOEK VAATDOEK THEEPOT
WASLIJN BADJAS BESTEK
BIKINI BORDEN GLAZEN
BEZEM DWEIL EMMER
FOLIE GRILL SPONS
JAS

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

92-jarige gymjuf

Een heerlijk zelfgemaakte gazpacho (koude soep) 
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Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven

Na een dienstverband van tien jaar wordt 
een werkneemster ziek wegens psychische 
klachten. De werkgever gaat met haar een 
re-integratietraject aan. De werkneemster 
vraagt de zus van een vriendin om als haar 
gemachtigde op te treden en het contact 
te onderhouden met de werkgever. Deze 
gemachtigde gedraagt zich niet netjes en 
schopt continu tegen de schenen van de 
werkgever, diens advocaat en de bedrijfsarts. 
Volgens de gemachtigde is de advocaat van 
de werkgever ‘een klootzak aan de telefoon, 
stoer aan de lijn en schijnheilig op papier’. De 
werkgever is volgens haar de belichaming 
van slecht werkgeverschap. De HR-ma-
nager noemt ze een ‘heks’. De bedrijfsarts 
is een ‘naar ventje’. De gemachtigde gaat 
mee naar het periodieke onderzoek door de 
bedrijfsarts. Dit onderzoek wordt na enkele 
minuten gestaakt door wangedrag van de 
gemachtigde. Voor de werkgever is de maat 
dan vol. De werkgever legt de werkneemster 
een loonsanctie op en verzoekt de kanton-
rechter om ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst. De werkneemster ontvangt geen 
loon over de periode dat zij niet meewerkt 
aan haar re-integratie. De werkneemster be-
tuigt daarna wel spijt en neemt een andere 
gemachtigde, echter te laat.De kantonrech-
ter van de Rechtbank Noord-Holland beslist 
op 26 mei 2016 dat de werkneemster zich 
eerder had moeten distantiëren van het on-
beschofte gedrag van haar gemachtigde. 
Doordat de werkneemster zelf de beslissing 
heeft genomen om haar gemachtigde mee 
te nemen naar het onderzoek van de be-
drijfsarts, heeft zij er zelf voor gezorgd dat 
het onderzoek is gefrustreerd. De loonstop 
is terecht opgelegd. Pas na een nieuw on-
derzoek heeft de werkneemster weer recht 
op loon. Het ontbindingsverzoek wordt af-
gewezen. De werkneemster heeft volgens 
de kantonrechter niet dermate verwijtbaar 
gehandeld dat dit haar baan moet kosten.
Heeft u een juridisch probleem? Wij staan u 
graag op een correcte manier bij. U kunt ons 
bereiken via telefoonnummer: 0492-468744 
of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl. Bezoek 
ook eens onze website: www.ja-laarbeek.nl. 

Loonsanctie bij onbeschoft ge-
drag van een gemachtigde?

Ouderen in de samenleving

Je hoort de laatste tijd erg veel over 
eenzame ouderen. Naarmate je ouder 
wordt neem je steeds vaker wat afstand 
van de wereld om je heen. Je hoeft niet 
meer persé overal bij te zijn of van al-
les op de hoogte te zijn. Je hebt alles al 
gezien en meegemaakt. Dit afstand ne-
men is een normaal onderdeel van het 
verouderingsproces,  iedereen doet dit 
op de manier die bij hem of haar past. 
Terugtrekken uit de samenleving betek-
ent niet automatisch vereenzaming. 
Men kiest vaak bewust voor een vorm 
van alleen zijn, dat moet je als omgev-

ing dan ook accepteren. 
Toch blijkt dat heel veel mensen als ze 
ouder worden het gevoel hebben dat 
ze er niet meer bij horen. Ze hebben 
vaak geen betaalde baan meer, geen 
kinderen meer thuis om voor te zorgen 
en zien langzaam maar zeker hun (so-
ciale) netwerk om zich heen wegvallen. 
Het komt zelfs voor dat iemand met 
voldoende contacten niet eenzaam lijkt, 
maar zich toch heel erg eenzaam voelt.

Je bent bijvoorbeeld al jaren lid van de 
tennisvereniging en oké, je bent dan 
wel niet meer de snelste, maar je vindt 
het nog heerlijk om te bewegen. Toch 
merk je dat het steeds moeilijker wordt 
om een tennispartner te vinden (je bent 
wat trager, vergeet soms hoe de stand is 
of wie de service heeft) en op den duur 
besluit je dan maar om te stoppen.

Ik denk dat het belangrijk is dat ouder-
en kunnen blijven deelnemen aan de 

samenleving. Dat geeft zin aan het lev-
en. Zet ze daarom niet buitenspel. Kijk 
niet naar wat er niet meer kan, maar kijk 
vooral naar wat er nog wel kan (met 
eventueel een aanpassing beiderzijds). 

Ouderen kunnen een grote meer-
waarde hebben voor de maatschappij. 
Ze hebben een schat aan levenservaring 
en kennis  en kunnen prima een men-
torrol op zich nemen, bijvoorbeeld om 
jongeren wegwijs te maken binnen een 
vereniging. 

Het gevoel van ‘buiten de maatschappij 
staan’ kun je als oudere ook zelf beïn-
vloeden. Ga op zoek naar wat je leuk 
vindt om te doen en als dat 
niet meer actief kan, kijk 
dan of het ook op een an-
dere manier kan, via de

computer bijvoorbeeld. Als boodschap-
pen doen bijvoorbeeld niet meer fysiek 
lukt, waarom zou je dan niet je bood-
schappen via internet bestellen? En als 
je hiermee niet overweg kunt…wat is er 
op tegen om contact op te nemen met 
je eigen groenteboer, slager of super-
markt? Zoek de mogelijkheden en hou 
zo lang mogelijk je eigen regie, er kan 
veel meer dan je denkt.

In mijn volgende column kom ik 
hierop terug.

Hanny Vlemmings
COLUMN

Hanny Vlemmings is Toegepast 
Gerontoloog en houdt zich bezig 
met alles wat normale verouder-
ing met zich meebrengt. Ouder 
worden gaat vanzelf, maar weet 
je wat er gebeurt in je lichaam 
als je ouder wordt? Ben je voor-
bereid op ouder worden en is 
jouw omgeving dat ook?

Redacteur: Martin Prick 

In de jaren 1970, 1971 en 1972 was het een 
glorierijke tijd voor Sparta’25 uit Beek en 
Donk. Bijna werden ze kampioen in 1970 en 
1971, maar toch steeds tweede. Pas in 1972 
lukte het om algemeen kampioen te worden.

“De nieuwe trainer Wim Klaassen gaf het 
team opdracht om meer verdedigend te spe-
len”, vertelt Henk Kuijpers, één van de leden 
van het team, "en dat is waarschijnlijk de re-
den geweest voor onze goede prestaties in 
dat jaar.”  Het zit redelijk ingewikkeld in el-
kaar, want er zijn in dat jaar twee recepties 
gegeven door de vereniging. Het behalen van 
het zondagskampioenschap was aanleiding 
om een groot feest te organiseren. Maar om 
het verhaal compleet te maken kon er ook nog 
een eerste plaats behaald worden bij de clubs, 
die op zaterdag speelden. Meestal had dit te 
maken met het geloof, dat verenigingen ver-
bood op zondag te spelen. 

Snel
Overmoedig als de club werd na het behalen 
van de titel bij de zondagsamateurs, zou er wel 
eens even gas gegeven worden op zaterdag 

14 mei. Op die dag dacht de Beek en Donkse 
club zeker kampioen te worden, maar dat 
liep een beetje anders. De wedstrijd tegen de 
zaterdagamateurclub Leeuwarden stond op 
het programma. Vanaf station Helmond ver-
trok een aparte trein, de Sparta‘25 expres(!), 
gevuld met 700 personen richting de Friese 
hoofdstad om de club te verslaan. Dit was de 
eerste wedstrijd voor Jan van Schijndel na een 
lang herstel vanwege een gebroken been. De 
spits kon echter niet scoren, hoewel ‘de gek’ 
zoals hij werd genoemd in een Limburgse 
krant, de meest verrassende capriolen kon 
uithalen met de bal. Scoren lukte niet, want 
het bleef 0-0. Maar op zaterdag 24 mei liep 
alles prima. Xerxes werd op 0-0 gehouden en 
dat was voldoende om kampioen te worden bij 
de zaterdagamateurs. Dit betekende een alge-
heel kampioenschap en dat was aanleiding tot 
een tweede grote receptie. De wedstrijd werd 
verslagen door de (destijds) landelijk bekende 
Theo Reitsma. De wedstrijd werd door de 
NTS (Nederlandse Televisie Stichting), die ook 

de radio-uitzendingen verzorgde, live uitge-
zonden. Uw MooiLaarbeek-reporter woonde 
destijds hemelsbreed ongeveer 300 meter 
van het voetbalveld aan de Koppelstraat. Als 

er tijdens een voetbalwedstrijd werd gejuicht 
was dat in de tuin dan ook heel goed te horen. 
Heel apart was het, dat als er iets spannends 
gebeurde dat eerst via de radio te horen was 
en meteen daarop buiten. Het geluid ging 
sneller via het radiosignaal naar Hilversum en 
terug, dan dat het de 300 meter aflegde tus-
sen het veld en de achtertuin!

Eenmalig
Zoals zo vaak gingen enkele spelers van het 
kampioensteam een nieuwe weg. Ad en Piet 
Vaessen vertrokken naar Helmond. Ook Ton 
van der Palen vertrok via PSV naar Helmond 
en zo viel de groep wat uit elkaar. In 1973 
werden ze nog een keer tweede, maar daarna 
is het nooit meer gelukt om hoog in de rang-
lijsten te komen.

14 mei. Op die dag dacht de Beek en Donkse er tijdens een voetbalwedstrijd werd gejuicht 

Het meer verdedigend spelen 

heeft waarschijnlijk tot onze goede 

prestaties geleid

dEzE wEEk:dEzE wEEk:dEzE wEEk: sParTa’25 KamPiOen 1972  sParTa’25 KamPiOen 1972  sParTa’25 KamPiOen 1972 

...

Beek en Donkse Cor-Jan vindt handgranaat 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Een avondje mag-
neetvissen kreeg voor de Beek 
en Donkse Cor-Jan van Teeffelen 
en zijn Helmondse vriendje 
Rik Raijmakers vorige week in-
eens een totaal andere wending. 
Nietsvermoedend en vol verba-
zing visten de twee een handgra-
naat op. 

De jongens waren aan het mag-
neetvissen bij de Bakelse Aa, op 
de Scheepstal richting Dierdonk. Al 
snel kregen ze in de gaten dat het 
voorwerp een handgranaat was en 
dat ze voorzichtig moesten zijn. De 
politie werd geïnformeerd en zet-
te meteen het gebied af, waarna 
de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie werd ingeschakeld. Zij 
kwamen om de handgranaat te 
onderzoeken en veilig tot ontplof-
fing te brengen. 

Cor-Jan (r) viste met zijn vriendje Rik (l) vorige week wel iets heel bijzonders naar boven

Het kampioensteam. Staand vlnr: Wout Kluijtmans(verzorger), Wim Klaassen(trainer), 

Henk Verhappen, Martien Crul, Jan v.d.Burgt, Jan v.Schijndel, Willy Kuijpers, Ad 

Vaessen, Riny Leenders, Frans Kluijtmans, Tony Arts en Tiny v.d.Vorst. Zittend vlnr: 

Petro Kuijpers, Christ Smits, Ton v.d.Palen, Piet Jacobs, Piet Vaessen en Henk Kuijpers.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

Voor iedereen wat te doen:
Biggetjesbos • Koetjes kijken • Zandberg 

Activiteiten • Happen en Stappen
Wandeling kloostertuin • Wandelroutes

fit in
Aarle

Helmondseweg 7a    5735 RA Aarle-Rixtel    T.   0492 - 747 027    W. www.fitinaarle.nl    E.   info@fitinaarle.nl

16 en 17 juli
08:30-15:00 uur

OPENINGSWEEKEND FIT IN AARLE

Geen inschrijfkosten
1 maand gratis sporten bij afsluiten jaarabonnement 

*informeer naar de voorwaarden

08:30-15:00 uur

Sluit tijdens het openingsweekend een 
jaarabonnement af en profiteer van de volgende aanbieding

:

Lifestyle
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Toon Brouwers (raadslid PNL) is ge-
trouwd met zijn Antoinet, heeft drie 
kinderen en inmiddels twee kleinkin-
deren. Velen kennen Toon als hard-
loper, die al diverse marathons heeft 
gelopen. Op het moment wil hij dit 
wat gaan afbouwen, omdat het veel 
kracht kost. Toon fietst elke dag op 
en neer naar zijn werk als gemeen-
teambtenaar bij de gemeente Best. 
Dit fietsen wil hij in de toekomst 
met mountainbiken gaan uitbreiden, 
deels dus ook als vervanging voor het 
hardlopen. 

Duurzaamheid
Naast politiek en de al genoemde 
sport is de terugdringing van de CO2  
iets waar Toon zich al lang inzet. Hij 
is een bewonderaar van Marjan Min-
nesma die in november 2015 van Ne-

derland naar Parijs liep om aandacht 
te vragen voor dit onderwerp. Zij 
probeert op een ‘niet-geitenwollesok-
kenmanier’ aandacht te vragen voor 
duurzaamheid. Dat doet zij onder an-
dere door op een doordachte manier 
zaken aan te kaarten bij de landelijke 
politiek. In zijn prachtig verbouwde 
boerderij heeft Toon naar eigen zeg-
gen geen aardgasaansluiting en maakt 
hij gebruik van aardwarmte en zonne-
panelen voor de energievoorziening.

Geldperikelen
Opa Hannes Brouwers zat vroeger in 
de raad van Lieshout. “Ik weet dat 
van mijn vader”, vertelt Toon, “want 
ik heb dat zelf niet bewust mee-
gemaakt”. Politiek zit dus wel een 
beetje in de genen. Gevraagd naar 
zijn politieke voorbeeld antwoordt 
Toon na enig afwegen: “Obama”. 
Zijn motivatie om in de gemeenteraad 
te gaan zitten haalt hij uit de misstan-
den, waarmee hij via zijn werk af en 
toe werd geconfronteerd. “Wil je daar 
iets aan doen, dan moet je dat op een 
plaats doen, waar je invloed kunt uit-
oefenen”, benadrukt Toon. 

In Lieshout begon Toon als lid van de 
groep ‘Dorpsbelangen’. Dat resulteer-
de later in het samengaan met PNL 
{Partij Nieuw Laarbeek), een partij 
voor heel Laarbeek.  Binnen PNL is het 
sociaal domein het belangrijkste aan-
dachtsgebied voor Toon. Daaronder 
valt van alles, bewonersparticipatie, 
onderwijs, maar ook de drugsvoor-

lichting. Het belangrijkste speerpunt 
voor PNL is op het moment de niet 
zo rooskleurige financiële situatie van 
de gemeente Laarbeek. “Wij waken 
ervoor, dat er niet te grote bokken 
worden geschoten op dit gebied”, 
vertelt Toon. Als voorbeeld noemt hij 
de situatie rond het Commanderijcol-
lege. “Deze school heeft dadelijk veel 
te veel leerlingen en een te klein ge-
bouw. De school heeft dit al ruim op 
tijd aangegeven, maar het wordt maar 
steeds vooruit geschoven, terwijl het 
rijk het geld al beschikbaar heeft ge-
steld.” Heel belangrijk is op het mo-
ment volgens Toon ook de doorstro-
ming van het verkeer. De Beekse brug 
bijvoorbeeld is een knelpunt, vooral in 
de verkeersstroom van Gemert rich-
ting Eindhoven.

Vel
Toon vindt het jammer, dat naar on-
geveer 44% van de mensen onvol-
doende is geluisterd bij de vorming 
van het college. “Dat is zo gelopen 
en wij hebben het gevoel dat de men-
sen in Laarbeek het vertrouwen in de 
politiek zijn kwijtgeraakt.” Vooral ook 
het ambtenarenapparaat is gaan twij-
felen aan de uitvoerders. Het duurt 
lang, voordat dat vertrouwen is her-
steld. Toon vindt, dat er in het college 
van B en W te weinig bestuurskracht 
aanwezig is om een goede optima-
le samenwerking van alle gelederen 
te bewerkstelligen. Gevraagd naar 
zijn politieke voorbeeld in eigen land 
noemt hij Toon Klaas Dijkhof, niet zo-

zeer vanuit de partij waarvan deze lid 
is, maar meer gericht op  persoonlijke 
capaciteiten. Plannen om partijleider 
te worden ('We hebben een goeie!') 
of wethouder ('Ik denk erover als 

ze me vragen') heeft Toon niet. Wel 
vindt hij het belangrijk, dat PNL, on-
danks de grote problemen uit het ver-
leden, weer goed in haar vel zit. 

MooiMezelfMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelf

De namen van de raadsleden in 
Laarbeek zijn algemeen bekend. De 
gezichten die horen bij die namen 
vaak ook. De MooiLaarbeekKrant 
is nieuwsgierig naar de persoon 
achter het gezicht en gaat met een 
spiegel op pad. Wat we in de spie-
gel zien, vormt de inspiratie voor 
de nieuwe vierwekelijkse rubriek 
‘Mooi Mezelf’. 

Toon Brouwers

Het ene na het andere 
sportevenement komt op de buis 
voorbij. De Tour de France, Het 
EK-voetbal, tennis op Wimbledon, 
atletiek in Amsterdam en hier 
en daar nog een verwaaide 
golfwedstrijd. Evenzovele personen 
zien we voorbijkomen en het 
lijkt wel: ‘Hoe groter de bal, hoe 
stommer de kwal.’ Ik doel dan 
vooral op de tatoeages die de 
voetballers op hun lichamen hebben 
laten prikken met felgekleurde 
en zwarte inkt. Sommigen zitten 
zo onder de tekeningen alsof ze 
onder een vlakbedprinter beland 
zijn. Sociologen hoeven niet 
meer naar groezelige cafés in 
achterbuurten om de getatoeëerde 
medemens te onderzoeken. In de 
leeftijdsgroep tussen 18 en 29 jaar 
heeft bijna veertig procent van 
de Nederlanders een tatoeage. 
Het merendeel daarvan is nog 
steeds laagopgeleid, maar het 
hoogopgeleide aandeel groeit 
aanzienlijk. Steeds meer mensen 
die een goede toekomst hebben 
laten zich verminken in de tattoo-
shop. De afbeeldingen zijn allemaal 
mode: zwarte aarsgeweien, grijze 
dolfijntjes, rode rozen, trostomaten, 
geschubde slangen. Het gaat ook 
weer voorbij, net als grote brillen 
en bloemetjesjurken. Toegegeven, 
sommige tatoeages zijn echt 
meesterlijk aangebracht. Ware 
kunstwerken op een mooi lichaam. 
Maar wel voor altijd, onuitwisbaar. 
Maar het is een vreemd soort 
kunst, die tatoeages. Body art 
is een kunstvorm zoals een 
borstvergroting een keuze is, het 
is een expressie die elke andere 
expressie onmogelijk maakt. Je 
hebt maar één canvas dat je kan 
gebruiken, je huid, een prachtig 

stuk lichaam, dat je warm houdt, 
of juist af kan koelen, dat zacht 
is en soepel zodat je erin kunt 
bewegen, zo ingenieus dat de 
beste ingenieur het niet kan 
namaken. En toch besluiten al 
die mensen massaal dat het een 
geschikte plaats is om namen 
van kinderen in Chinese tekens, 
tekeningetjes of tegelwijsheden in 
te kerven. Een zeeman op leeftijd 
liet zijn tatoeage zien, een anker 
uiteraard. Maar het verlepte anker 
leek net als zijn gerimpelde lijf op 
een oude overrijpe verschrompelde 
aardappel. Een verpleegster vertelt 
aan haar collega dat ze gezien heeft 
dat een patiënt de letters GUT op 
zijn geslachtsdeel heeft laten 
tatoeëren. ‘Da’s vreemd, 
want ik heb hem vanmorgen 
gewassen en las toch duidelijk 
de woorden Groeten Uit 
Tsjecho-Slowakije.’
In de tattoo-shop is een 
illusie te koop. Daar 
laten massa’s mensen 
hun identiteit voor de 
eeuwigheid vastleggen 
puur en alleen omdat 
ze niet in staat zijn 
de dynamiek van 
zichzelf in te zien, het 
veranderlijke eraan. Ze 
besluiten hoe ze er de rest 
van hun leven zullen uitzien, 
met een beetje pech al voor 
hun twintigste. En tachtig 
procent krijgt spijt. Die golf 
spijtoptanten gaat er komen, 
dat is onvermijdelijk. Weglaseren 
dan maar. Tatoeages raken 
ooit weer uit de mode, en de 
onaangetaste, schone, roze 
lichamen weer ín. Zo gaat het 
met elke hype. 

Tattoos Volgens P. Skauwe
COLUMNSt. Servatius Gilde te gast bij Harmonie St. Caecilia

Oudijzeractie Harmonie De Goede Hoop

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout ging graag in op de uitno-
diging van Harmonie St Caecillia om 
aanwezig te zijn bij de viering van het 
140-jarig bestaan van de Harmonie, 
ook de drumband had wat te vieren, 
zij vierden het 60-jarig bestaan.

De Harmonie en het Gilde zijn twee ver-
enigingen die in Lieshout/Mariahout 
niet meer weg te denken zijn. Ze ko-
men elkaar dan ook regelmatig tegen. 
Het zij op straat of in de kroeg. Deze 
vriendschap heeft het Gilde onder-
streept met een vendelhulde voor alle 

leden van de harmonie. Hierna volgde 
het maken van een foto van het Gilde, 
samen met het bestuur van de harmo-
nie, dit ter aanvulling van het archief 
van het gilde.

Aarle-Rixtel – Ten behoeve van har-
monie De Goede Hoop is het mogelijk 
om op zaterdag 16 juli oude metalen 
in te leveren. Tussen 9.00 en 11.00 
uur kunt u daarvoor terecht op het ter-
rein tussen de Boerenbond en Grand-
Café Stout aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ont-
vangst te nemen. Alle oude soorten 

oude metalen zijn welkom. Daarnaast 
ook: elektrakabels, witgoed en oude 
computers. Indien uw spullen te 
zwaar of te omvangrijk zijn om ze 
te brengen, dan komen zij ze op die 
dag na 11.00 uur ook graag ophalen. 
Bel daartoe Willem Verhoeven 06-
38900299. Grotere partijen komen 
ze ook tussentijds wel ophalen. Als 
u aan het opruimen bent en u wilt 
direct van uw spullen af, dan kunt u 

die deponeren op het eerder vermelde 
terrein tussen de Boerenbond en Stout 
aan de Dorpsstraat, op het verhar-
de stukje tussen de platglasbak en de 
beukenhaag.

Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De 
volgende keer is dit mogelijk op zater-
dag 20 augustus.

Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
op vrijdag 15 juli weer een kienavond.

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof in Lieshout. Er zijn 
mooie prijzen te winnen en er is een 

loterij. Aanvang van de kienavond is 
20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging

Omroep Kontakt                      info@kontaktfm.nl
               Otterweg 25                           www.kontaktfm.nl

5741 BC Beek en Donk                  0492-463624

Omroep Kontakt                      info@kontaktfm.nlOmroep Kontakt                      info@kontaktfm.nl

Tourprogramma op radio Kontakt 
elke dag tussen 19.00 en 20.00 uur

Met nabeschouwingen, uitslagen 
Omroep Kontakt Tourspel

Luistert U ook?
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Annie van de Laar (92) zorgt voor soepele gymlessen
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Lieshout – Vorige week woensdag-
ochtend werd Annie van de Laar in 
het zonnetje gezet in Franciscushof. 
Al ruim dertig jaar is zij de vaste 
hulp van fysiotherapeute Henriëtte 
Damen bij 'Meer Bewegen voor 
Ouderen'. Extra speciaal, omdat 
Annie zèlf op 24 juni haar 92e verjaar-
dag vierde! De MooiLaarbeekKrant 
volgde een gastlesje en sprak deze 
sportieve, soepele dame op leeftijd. 

Belangrijke taak
Op de vraag wat Annie precies doet, 
is ze helder: “Ik haal de mensen uit 
hun kamer die zelf niet kunnen ko-
men en probeer ze te activeren. Ik 
vind het leuk dat er contact is en dat 
mensen iets kunnen gaan doen. De 
wisselwerking met de verzorging is 
goed. Zij houden er rekening mee in 
hun planning, zodat iedereen die wil, 
mee kan doen. Ook mensen van bui-
ten ontvangen we met een kop kof-

fie of bouillon en dan start de les.”
Altijd in beweging
Zelf beweegt Annie heel soepel: 
“Ik heb nergens last van, misschien 
soms van mijn been. Maar dat mag 
op deze leeftijd, toch?” Als meisje 
korfbalde Annie. Daarnaast zette ze 
veel stappen als ze tijdens vakanties 
de wijkverpleegkundige verving. 
Annie vertelt: “In het oude klooster 
hielp ik al mee en toen zijn Henriëtte 

en ik tegen elkaar aangelopen. Daar 
is onze samenwerking begonnen.” 
Meestal zijn er negen mensen die 
meedoen aan bewegen voor oude-
ren, maar vandaag is de groep uitge-
breid met andere vrijwilligers. Annie 
wordt voor haar jarenlange inzet 
bedankt en toegesproken door Carla 
Jaspers van de Zorgboog. Na een 
kop koffie met een lekker gebakje, 
worden alle stoelen in de kring ge-
zet. De les wordt gestart door een 
bevlogen Henriëtte die steevast voor 
elke oefening uitlegt waar het goed 
voor is. En dan is meedoen de enige 
optie … 

Alles onder handen nemen
Benen, armen, voeten, oefeningen 
voor de oog-handcoördinatie: wer-
kelijk alles komt voorbij in een half-
uurtje actief zitten. De muziek zorgt 
ervoor dat er gezwierd en meege-
deind kan worden op de klanken 
van 'Daar in dat kleine café'. Vrolijke 
en geconcentreerde gezichten vul-
len 'De Hofkamer'. Iedereen doet 
mee naar eigen kunnen. Eén van de 
vaste deelneemsters is Mariet Maas 

(85) uit Mariahout. “Ik doe nu een 
paar jaar mee en vind eigenlijk alles 
leuk om te doen. Vooral het zwaaien 
met de armen op de muziek. Ik merk 
dat ik er soepeler van word.” Ook 
Truus Verkuijlen (90), bekend van de 
groentewinkel in Lieshout, doet mee. 
Zij werkte tot haar tachtigste. Zij ver-
telt: ”Ik doe nog maar effentjes mee. 
Zeg maar dat het allemaal goed gaat, 
maar ook een beetje vermoeiend is.”

Beweegtuin
Na de zomer wordt ook de be-
weegtuin bij Franciscushof ingezet. 
Op dinsdag 22 september wordt 
deze officieel in gebruik genomen 
door Olga Commandeur, bekend 
van 'Nederland in Beweging'. Dit 
wordt gecombineerd met een ge-
zondheidsbeurs. Ook zin om iets 
te doen? Meer bewegen voor ou-
deren kan 1 x in de 14 dagen op 
de woensdag in Franciscushof van 
10.30 tot 11.00 uur. Elke woens-
dagochtend van 9.00 tot 10.00 uur 
in het Buurthuis van Mariahout en 
's middags van 13.30 uur tot 14.30 
uur in het Dorpshuis in Lieshout. 
Actie genoeg dus! 

Gymjuf Annie van de Laar (l) werd vorige week in het zonnetje gezet 

Ik ben nog heel soepel. 

Soms last van m'n been, 

maar dat mag op deze 

leeftijd, toch?

Met veel plezier geeft Annie wekelijks de gymlessen

Ad en Betsie Donkers vieren het gouden huwelijk 
Redacteur: Jac Babin

Lieshout - Ad Donkers en Betsie 
Vorstenbosch uit Lieshout vieren op 
23 juli met een groot feest voor ge-
nodigden, dat zij 50 jaar geleden zijn 
getrouwd. Als opwarmertje een in-
terview met het gouden paar in hun 
spiksplinternieuwe appartement aan 
De Dissel in Lieshout.

Ad en Betsie
Ad is met zijn 71 jaar, de oudste van 
het stel. Hij was 43 jaren beroep-
schauffeur. Ad reed vooral binnen-
lands ritten, zodat hij ’s nachts gewoon 
thuis was. “Moet ook wel met zo’n 
mooie vrouw”, knipoogt hij. Oudere 
Lieshoutenaren zullen Ad ook nog wel 
kennen als ijscoman. Zijn belangrijk-
ste hobby is muziek. Hij speelt al 57 

jaren trompet bij Harmonie St Caecilia. 
Verder speelt Ad al 40 jaar badminton, 
en doet hij aan Jeu de Boules. “Ik ben 
een echte ‘doemens’”, zo vat Ad sa-
men. “Maar”, zo voegt hij er lachend 
aan toe, “ik kan ook goed in de tuin 
van de zon genieten en even niets 
doen.”

Betsie is 69. Ze volgde een opleiding 
tot kapster. “Dat was ontzettend 
leuk”, zegt ze. Ook Betsie heeft een 
aantal leuke hobby’s: Ze is voorzitter 
van buurtvereniging De Nieuwstraat. 
Ze speelde badminton tennis en jeu 
de boules, leest nog alles wat los en 
vast zit en doet al 25 jaar aan country-
dansen. Samen fietsen ze heel wat af, 
maken zomer- en winteruitstapjes. Ze 
vervelen zich nooit”, zegt Betsie. “Tijd 
om ‘achter de orchideeën’ te gaan zit-
ten hebben we niet.”

Liefde op het eerste gezicht
Betsie was nog maar 15 en een half 
toen ze Ad en zijn vrienden ontmoette 
bij de fritestent van Mies Verhoeven 
in Lieshout. “Ik viel voor haar mooie 

lange haren”, bekent Ad. “Ik vond 
dat Ad in heel zijn houding stoer over 
kwam”, lacht Betsie. Na vier en een 
half jaar verkering trouwden ze op 15 
juli 1966 in bij de ouders van Betsie in 
de Nieuwstraat. Tot voor een half jaar 
hebben ze daar gewoond.

Tweeling
In hun hele verkeringstijd, maar eigen-
lijk in hun hele huwelijk, speelde mee, 
dat Ad de helft is van een identieke 
tweeling. Hij en zijn broer Jan lijken als 
twee druppels water op elkaar, nu nog. 
“Ik kon ze alleen uit elkaar houden 

door naar hun schoenen te kijken”, 
lacht Betsie. “Ad droeg altijd bruine 
schoenen en ‘hunne Jan’ altijd zwarte. 
“Misbruik hebben ze daar nooit van 
gemaakt”, bezweert Ad. “Een paar 
schoenen is echter gauw verwisseld”, 
volgens Betsie. “Onze Jan heeft in mi-
litaire dienst wél eens een weekendje 
straf voor mij uitgezeten, zodat ik toch 
naar Betsie kon”, bekent Ad lachend.

Feest
Het feest voor genodigden gaat op 23 
juli plaatsvinden bij Café van Lieshout. 
“We liggen er niet wakker van”, zegt 

Betsie zelfverzekerd. “We hebben al-
les goed overlegd met onze zonen 
Edwin en Marijn en onze schatten van 
schoondochters." “Geen verrassingen 
dus?”, oppert De MooiLaarbeekkrant. 
“Misschien toch wel”, aarzelt Ad. “Als 
lid van Harmonie St Caecilia en Gilde 
Sint Servaas, weet je maar nooit!” 
Hoe dan ook, De 
MooiLaarbeekKrant 
wenst het gou-
den paar op 23 
juli een prachtig 
feest toe.

"Ik viel op haar mooie 

lange haren" 
Hoe dan ook, De 
MooiLaarbeekKrant 
wenst het gou-

Ad en Betsie vijftig jaar later nog steeds gelukkig 
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Diamanten huwelijk voor Lieshoutse Annie en Piet Vervoort 

Jan en Nolly Penninx vieren het gouden huwelijksfeest 

Redacteur: Jac Babin 

Lieshout - Annie en Piet Vervoort vie-
ren op zaterdag 16 juli hun diamanten 
huwelijksfeest. Het feest voor ge-
nodigden vindt plaats bij hun doch-
ter, die eveneens in de Molenstraat 
in Lieshout woont. Lukt het De 
MooiLaarbeekKrant om het geheim 
achter deze zestigjarige huwelijks-
band te achterhalen?

Piet en Annie Vervoort-Versteegden
Piet is 84 en afkomstig uit Mierlo-Hout. 
Jarenlang werkte hij bij DAF. Later be-
gon hij een eigen Verzekeringskantoor 
aan huis. Annie is ‘echt Liessents’ en 
82 jaar oud. Piet en Annie kregen vier 
kinderen, drie zonen en een dochter. 
Inmiddels is de familie gegroeid met 
8 kleinkinderen: drie jongens en vijf 
meisjes. “We hebben ook een achter-
kleinkind”, vertelt Annie trots. “En de 
tweede is op komst!”

Huwelijksdag
“Of ze zich hun huwelijksdag van 17 juli 
1956 nog wel kunnen herinneren?", 

vraagt De MooiLaarbeekKrant be-
zorgd. “Natuurlijk”, lacht Annie. “Het 
was prachtig weer en onze Piet meld-
de zich, compleet met hoge zijden 
hoed en bruidsboeket, bij ons aan de 
voordeur op de Vogelenzang.” “Maar 
dat hoeft allemaal niet in de krant”, 

zeggen ze eensgezind. “We gingen 
in ons huwelijk voor koper, zilver, ro-
bijn, goud en dan nu diamant. Hoe we 
elkaar ontmoet hebben, hoe lang we 
verkering hadden en dat soort zaken 
heeft al eens uitgebreid in de krant 
gestaan." 

Midden in de Lieshoutse gemeen-
schap
Piet had met zijn verzekeringskan-
toor al veel contact met Lieshoutse 
mensen. Daarnaast vervulde hij vele 
bestuursfuncties. Zo was hij gemeen-
teraadslid, voorzitter van de Jeu de 

Boulesvereniging, betrokken bij de 
oprichting van de buurtvereni-
ging, had hij bemoeienis met 
basketbal en straatvoetbal en 

ga zo maar door. In 2006 kreeg 
hij daar een lintje voor. Toen Piet 80 
werd, besloten ze om geen bestuurs-
functies meer uit te oefenen. “Onze 
Piet kan het nu, nog maar amper la-
ten!”, lacht Annie.

Ook Annie zat tot over haar oren in 
het vrijwilligerswerk: Op school hielp 
ze bij handwerken en schoolzwem-
men, zette ze het brigadieren op, 
was ze lid van de Ouderraad en ging 
ieder jaar een week mee op school-
verlaterskamp. Daarnaast was ze 
voorzitter van de buurtvereniging en 
schenkt ze al 20 jaar, met heel veel 
plezier, ‘klare koffie’, voor de oudjes 
op Franciscushof.

Hobby’s
Annie en Piet zijn beslist geen figu-
ren om ‘achter de geraniums’ plaats 
te nemen. Integendeel, ze komen tijd 
tekort! Samen spelen ze fanatiek jeu 

de boules. Een aantal keren per jaar 
trekken ze er met de caravan op uit, 
om met een fietsvierdaagse mee te 
doen. “Geen 80 km meer, maar toch 
nog 60”, lacht Piet terwijl hij achte-
loos een bussel fietsmedailles op tafel 
gooit. Dan is er nog de grote fraaie 
tuin, die veel onderhoud vergt. Piet 
zingt in twee koren en Annie is sinds 
kort bij De Zonnebloem. “Het is ook 
wel eens leuk om, zonder onze Piet 
activiteiten te ondernemen met leef-
tijdgenoten”, lacht ze.

Het geheim van een duurzaam hu-
welijk
“Doe veel samen, maar gun elkaar 
de vrijheid om ook alleen iets te on-
dernemen”, zegt Annie. “Met het 
stijgen der jaren, kunnen we elkaar 
steeds minder missen”, zegt Piet. 
“We passen dus goed op elkaar.”

Feest
Komende zaterdag is het diamanten 
huwelijksfeest. “Onze kinderen heb-
ben nogal wat verrassingen in pet-
to”, zegt Annie. “Ik zie er tegenop 
maar ik kijk er toch naar uit”, zegt 
Piet. “Achteraf waren al die fees-
ten toch mooi, niet dan Annie?” De 
MooiLaarbeekKrant wenst het dia-
manten bruidspaar een onvergetelijk 
feest op zaterdag 16 juli.

Redacteur: Martin Prick 

Beek en Donk - Jan (78) en Nolly 
(81) Penninx zijn op 14 juli 1966 ge-
trouwd. Precies op de dag dat van-
daag De MooiLaarbeekKrant in de 
bus ligt zijn ze dus 50 jaar getrouwd. 

Aarle
Jan Penninx ging altijd uit in Gemert, 
Erp of Boekel  en vond daar niemand 
die bij hem paste. “Eén keer ging ik 
toevallig uit in Aarle-Rixtel en daar 
trof ik Nolly. Zij ging altijd naar het 
‘Patronaatsgebouw’, toentertijd dé 
uitgaansgelegenheid in Aarle-Rixtel. 
Zij was één van de vijf dochters die 
het gezin rijk was. Jan woonde aan de 
Pater Becanusstraat in Beek en Donk. 
Aan diezelfde straat is hij later samen 
met Nolly een bedrijf begonnen. 

Groot
Jan was van beroep eigenlijk tim-
merman bij Harry van den Heuvel 
in Beek. Daar werkte hij aan interi-
eurbouwprojecten. Zo heeft Jan het 
nieuwe altaar in de kerk van Aarle-
Rixtel gemaakt. Maar hij wilde wat 
anders; in een nieuwe garage aan de 
Pater Becanusstraat begon Jan een 
groentekwekerij. “De bedoeling was 
om er pas een huis bij te zetten als ik 
het kon betalen”, vertelt Jan. Hij leg-
de zich erop toe en begon door toeval 
met het kweken van viooltjes; “Die 
kon ik 500 stuks kopen. Ik zette ze 
tussen de aardbeien en die liepen zo 
goed, dat ik steeds meer bloemen kon 
verkopen.” In samenwerking met Jan 
van Bragt kon hij steeds meer bloe-
menplanten verkopen. Een hande-
laar  bracht Jan op het idee om vaste 

planten te gaan kweken en dat is het 
begin geweest van het succesvolle 
bedrijf Penninx kwekerijen B.V. , dat 
uitgegroeid is tot één van de grootste 
vaste plantenkwekerijen van Europa. 
Jan en Nolly kregen 4 jongens en één 
dochter.

Liefhebberij
De kinderen zijn nu ‘uitgevlogen’ 
en Jan en Nolly kunnen zich bezig-
houden met hun hobby’s. Jan richt 
zich naast het houden van kippen 

en andere zogenaamde ‘kleindieren’ 
toch vooral op een liefhebberij, die 
hij al heeft sinds zijn tiende jaar. Hij 
is namelijk imker en heeft nog steeds 
ongeveer 6 bijenvolken, die in kasten 
zitten. De fijne kneepjes van het wer-
ken met bijen heeft hij geleerd van 
Harrie Hamelynck, de ‘bovenmeester’ 
van de jongensschool op Donk. 

De grote hobby van Nolly is de tuin. 
Daarnaast gaat er geen dag voorbij of 
zij zit achter de naaimachine. In de tijd, 

dat ze met haar zussen in Aarle-Rixtel 
woonde, werkten alle zussen samen 
voor een atelier. Daarvoor werd kle-
ding in elkaar gestikt. Paarden zijn 
een grote hobby van het stel. Vooral 
het fokken van een veulen elk jaar eist 
veel aandacht op. Binnenkort wordt 
er met kinderen en kleinkinderen (5 
meisjes en 4 jongens) een groot feest 
gehouden. De MooiLaarbeekKrant 
wenst Jan en Nolly nog vele jaren toe 
in goede gezondheid. 

Koper Zilver Robijn Goud

Diamant

Jan en Nolly Penninx vieren het gouden huwelijksfeest 

manten bruidspaar een onvergetelijk 
feest op zaterdag 16 juli.

Jan en Nolly Penninx zijn na 50 jaar nog steeds gelukkig met elkaar 
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In het voetlicht: SHIVOfit 
Locatie:  Fysiotherapiepraktijk Joke  
  Kemps en Marion Maas, 
  Dorpsstraat 22a, Lieshout
In gesprek met: Shirley van Osch

Redacteur: Mariëlle de Beer

Sinds kort kunt u in Lieshout terecht voor een 
professionele sportmassage en passend ad-
vies op het gebied van bewegen. Kersverse 
onderneemster Shirley van Osch biedt onder 
de naam SHIVOfit massages op maat aan 
binnen de fysiotherapiepraktijk van Joke 
Kemps en Marion Maas. De redacteur van 
De MooiLaarbeekKrant spreekt met Shirley, 
zelf ook fysiotherapeute van beroep.

Shirley, stel je voor!
“Mijn naam is Shirley van Osch. Ik ben 37 
jaar oud en woon met veel plezier samen met 
mijn man, zoon en dochter in Lieshout. Ik 
werk al elf jaar als fysiotherapeut. Daarvoor 
was ik werkzaam in een sportschool, onder 
andere als fitnessinstructeur. Bovendien ben 
ik opgeleid tot judoleraar B. Ik geef nu ook 
zo’n vijf jaar les hier in Lieshout bij de ju-
doclub. Ik heb het ontzettend naar mijn zin 
hier.”

Hoe ben je op het idee gekomen om ook 
sportmassages te gaan geven?
“Vanwege mijn sportieve achtergrond - ik geef 
al sinds mijn twaalfde sportlessen - merkte ik 
op een gegeven moment dat de combinatie 
sport en fysiotherapie mijn bijzondere inte-
resse had. Als fysiotherapeut met een sport-
achtergrond kijk je met een ander oog naar 
bewegen, wellicht iets minder statisch ook. 
Regelmatig kwamen (en komen) er cliënten 
bij mij die hun traject bij de fysiotherapeut
hebben afgerond maar die verder willen 
gaan met sporten, hetgeen niet lukt omdat er 

bijvoorbeeld weer pijnklachten ontstaan. Daar 
word ik getriggerd. Het is voor mij namelijk 
de uitdaging om mensen, ondanks hun be-
perkingen, te motiveren door te trainen op 
een verantwoorde wijze. Vanuit mijn allround 
expertise als fysiotherapeut én sportleraar 
kan ik mensen bijstaan en motiveren te spor-
ten ‘op maat’. 

En wat kun jij in zo’n geval dan met sport-
massage voor ze betekenen Shirley?
“Sportmassage is om te beginnen ontspan-
nend. Dit draagt bij aan je goed voelen en dat 
is belangrijk. Want alleen als je je goed voelt, 
kun je lekker bewegen. Maar sportmassage 
werkt behalve ontspannend ook preventief. 
Ik krijg tijdens het geven van een sportmas-
sage gelijk een beeld van iemand. Hoe voelen 
de spieren aan? Hoe is iemands houding? Zijn 
er afwijkingen? Vanuit mijn rol als fysiothe-
rapeut merk ik direct op wanneer er behoefte 
is aan een specifieke(re) behandeling. De lijn-
tjes binnen de praktijk hier in Lieshout zijn 
dan heel kort en ik kan iemand gelijk door-
sturen.”

Waarom is sportmassage nog meer aan te 
raden?
“Bij sportmassage kijk ik naar de fascia 
(= bijzonder bindweefsel dat ligt rond spieren, 
botten en gewrichten). Veel klachten die 
voorkomen bij cliënten kunnen vanuit daar al 
worden aangepakt. Ook zet ik drukpuntmas-
sage in om het bewegingsapparaat te stimu-
leren en soepeler te maken. Je merkt dat 
klachten daardoor verminderen en mensen 
minder vaak terugkomen. Een sportmassage 
kan dus ook onderhoudend werken.”

Leidt sportmassage dan automatisch tot 
klachtenvrij sporten?
“Omdat ik allround werk, kan ik een sport-
advies op maat geven. Bewegen is belangrijk 

voor iedereen maar het moet wel verant-
woord zijn en kunnen. Je moet het zo zien: 
Sportmassage heeft effect op de korte termijn
waardoor het uiteindelijke doel - klachten-
vrij bewegen en trainen - verantwoord en 
op maat ingezet kan worden. Ik ga graag de 
uitdaging aan om dit samen met een cliënt te 
bereiken.”

Voor wie is sportmassage geschikt en wat 
kost het?
Shirley besluit: “Ben je uitbehandeld bij een 
fysiotherapeut, wil je een ontspannende mas-
sage of juist geactiveerd worden om meer te 

gaan bewegen? Ik nodig iedereen van harte 
uit contact met me op te nemen voor het 
maken van een afspraak. Je profiteert dan 
bovendien van een speciale kennismakings-
behandeling voor maar €20,-!”

SHIVOfit is werkzaam binnen de fysiothera-
piepraktijk van Joke Kemps en Marion Maas in 
Lieshout. Neemt u voor het maken van een af-
spraak of voor meer informatie gerust geheel 
vrijblijvend contact op met Shirley van Osch 
via telefoonnummer 06-52226871 of via 
shivofit@gmail.com.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN HET VOETLICHT...  SHIVOFIT 

Shirley van Osch

25
jaar
2525
jaarjaar&

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Wij bestaan zaterdag 23 juli 25 jaar!

Dit willen we samen met onze klanten 

vieren Daarom willen wij u uitnodigen 

om tussen 15.00 en 18.00 uur samen met 

ons hier een toost op uit te brengen.

Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel  0492 - 38 13 07   www.kapsalonastrid.nl

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

Bestaat uit:

Douchecombinatie, 

toiletcombinatie, 

badmeubel 

(3 kleuren verkrijgbaar) 

spiegel met 

LED-verlichting

 

20 m² wandtegels 

30/60 wit glans rect. 

5 m² vloer 45/45 antrecite.

 

Voor        € 3.350,00

Complete badkamer 

‘MOOI’

(3 kleuren verkrijgbaar) (3 kleuren verkrijgbaar) 

5 m² vloer 45/45 antrecite.5 m² vloer 45/45 antrecite.

€ 3.350,00€ 3.350,00

Complete badkamer Complete badkamer 

Voor meer info kijk op onze site www.vanrooydasmooi.nl 
of bezoek onze showroom.

Deze actie geldt voor de 
maanden juli en augustus 2016
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Dylano van de Ven

Het is behoorlijk not-done om oude 
gebouwen, authentieke bruggen, 
andermans muren en deuren vol 
te kliederen onder de noemer 
'straatkunst'! Je hebt als kunstenaar 
nogal last van je ego om overal je 
naam zomaar achter te laten en de 
mensheid op te zadelen met jouw shit. 
Zeg nou eerlijk, 90% van de graffiti 
ziet er niet uit en ik stoor me er altijd 
wezenloos aan. Waarom spuiten die 
gasten hun eigen slaapkamer niet 
lekker vol, de huiskamer van hun 
ouders of de garagedeur van hun 
opa? Het is een feit dat spuitbussen 
geld kosten. Is het nou dat de Spaanse 
jeugd daar geen geld voor (over) heeft 
of hebben ze hier meer respect voor 
het authentieke? Komt bij dat graffiti 
hier in de kiem wordt gesmoord want 
gemeentes maken er meteen korte 
metten mee. Hoppa… verf erover, weg 
graffiti. Misschien ontmoedigt dat de 
zogenoemde kunstenaars. Dan is het 
allemaal werk en geld voor nop…
Máááárrr… in Valencia woont een 
jonge kunstenares die street-art als 
beroep beschouwt en ik ben een grote 
fan van haar. Stadsbestuur kan haar 
inhuren om lelijke gevels of verlaten 
straatjes op te fleuren. Ze is over de hele 
wereld geweest, spuit er lustig op los en 
Barcelona, NYC, Londen en Parijs werd 
allemaal ‘ondertekend’ door Juliëta 
xlf. Een vriendin had mij getipt dat ik 
haar werk via google bewonderen 
kon en ik was op meerdere fronten 

geheel verbaasd. Natuurlijk vond ik 
haar werk fantastisch… maar dan 
moest Juliëta xlf ook ooit in Lliber zijn 
geweest! “Je moet je vergissen Anne! 
Juliëta xlf maakt grote steden fleurig. 
Denk je nou écht dat zij ooit in een 
achterafstraatje in het niksdorp Lliber 
is geweest?” Toch wist ik het zeker, 
want ik herkende haar stijl. Ik maakte 
bijgaande foto en mailde dat naar mijn 
vriendin met een knipoog vanuit het 
landelijke Lliber…
Als je bij het bruggetje van Lliber schuin 
naar beneden gaat dan kom je in een 
soort sluis terecht. Die sluis is officieel 
een toevoer om overbodig (regen-)
water naar de rivier te loodsen maar 
voor mij is dat dé toegangsweg om bij 
mijn huis te kunnen komen. Die sluis 
is gemaakt van grijs beton wat half 
wegvalt door bloeiende oleanders. 
Ik hoor je denken. En met regen! 
Inderdaad dan zit ik als een rat in de 
val. Een geluk… het regent hier nooit. 
Zó nooit, dat de planten het moeilijker 
hebben dan ik met de toegangsweg. 
Wat wil nou. Op die saai-grijze-
betonnen-muur heeft Juliëta xlf een 
vrolijk gekleurd plaatje gespoten waar 

ik al jarenlang iedere dag van geniet. 
Haar graffiti tovert iedere keer weer 
een glimlach op mijn gezicht en dat 
is nou net waar het Juliëta xlf om 
gaat. OK… blijft het feit dat het een 
andermans muur is en omdat de 
gemeentepot van Lliber al járenlang 
leeg is ben ik er (bijna) van overtuigd 
dat Juliëta xlf dat niet als betaalde 
opdracht heeft gekregen. Ik zou het 
graag willen weten wat haar bewogen 
heeft om in Lliber die saaigrijze muur 
te bespuiten. Het zal altijd wel een 
raadsel blijven. Toch blijf ik er fijn van 
genieten… whaháááhhh. Adios. 

Ik groet Laarbeek met kleurrijke 
graffiti. Anne Wittebol-Aarts 
( www.FincaErbalunga.com)

Luchtpost
Graffiti …

spanje

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

Nieuwe naaimachines (Pfaff, Singer, 
Husqvarna, Brother, Lewenstein) en repa-
ratie van alle merken. A. van de Westerlo, St. 
Annastraat 21 in Gemert, tel. 0492-361116

AANGEBODEN
Gratis af te halen: glazen bureau/tafel 
50x200. Tel. 0492-464416

Ik heb een complete startersset ZenSations 
(e-sigaret met toebehoren) over. Ideaal 
voor gezonder roken of stoppen met ro-
ken! Wie kan ik hiermee verblijden? Mail: 
Aarle-Rixtel@hotmail.com

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

GEVONDEN
Bril gevonden (di. 5 juli) t.h.v. De visvijver, 
langs het kanaal in Beek en Donk. Af te halen 
bij kantoor MooiLaarbeek

Sleutels 3 stuks aan ringetje gevonden 
(Berkendijkje, Beek en Donk) met bruinleren 
label, met daarop de naam ‘Rene’. Af te ha-
len bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

Wie heeft er nog dubbele Angry Birds van 
de Plus liggen? Mijn zoon zou er enorm blij 
mee zijn. Tel. 06-30013000

Gevraagd: oude aardappelriek. Zonder 
steel mag ook. Tel. 0492-463064

OPROEP
Gezin (2+3) op zoek naar een huurwoning 
in Laarbeek. Tel. 06-87686326

Dringend een huurhuis gezocht in Laarbeek 
of omgeving. Voor langere periode, 
Engelssprekend. Tel. 06-16298506

OVERIG
Inzamelpunt voor OLIE en VET. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zater-
dag van de maand. 16 juli/ 17 sept./15 okt. 
van 10.30 tot 11.30 uur.

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: Relaxfauteuil donker-
bruin leer in goede staat. €100,00. Mail: 
harma.zaagman@hotmail.com

Te koop: aluminium dak dragers voor 
Hyundai ix35 (nieuw, niet gebruikt) prijs 
€75,00. Tel. 0492-464721

Te koop: aluminium velgen met win-
terbanden. Zaten op een Hyundai ix35. 
Maat 215/70 R1 past ook 60 met maat 
225/60 R17. €300,00. In perfecte staat. 
Tel. 0492-464721

Dakdragers voor Peugeot 307 €25,00. 
Vrijhangende terrasparasol diam.3 incl. 
kruispoot kleur taupe nieuw €35,00. 
Tel.06-10677918

Te koop: koelkast tafelmodel, zo goed 
als nieuw vaste prijs €50,00. Mail: 
jelleverhoeven@hotmail.com

Winterpreiplanten, spruitkool, grote pot la-
vendel € 1,49. Aanbieding van diverse tuin-
beelden. Groencentrum van Heesch - Kerkdijk 
zuid 7b - Sint-Oedenrode, tel: 0413-472040

Let op: Kas-leegverkoop van zomer-
bloeiers. Korting van 20 tot 50%. 
Diverse buitenplanten met hoge korting. 
Groencentrum van Heesch - Kerkdijk zuid 
7b - Sint-Oedenrode, tel: 0413-472040

Dubbele fi etstas (grijs) te koop. Z.g.a.n. 3 
weken oud. €35,00. Tel. 0492-781633

Blank eiken oma's stoel met stoffen kus-
sens. In goede staat. Tel. 06-20564640

2-zits lederen zwart bankje te koop. Tel. 
06-20564640

VERLOREN
Gouden plaatje verloren omgeving Beek 
en Donk. Kinderkopje met tekst Raoul en 
geb. Datum 3-8-1983. Tel. 0492-462773

Goudkleurige oorring met 2 groene band-
jes verloren omgeving Beek en Donk. Tel. 
0492-463077 / 06-23112688

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Jayden proficiat 

met je 8ste verjaardag 
van oma joke en oma Bea

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

SALE   SALE   SALE

SALE  SALE  SALE  SALE  SALE  SALE    

Halve finalist!
Autobedrijf SARO hoort bij de top 10 

van autobedrijf van het jaar 2016 -2017

Genomineerd voor Autobedrijf van het jaar.

wenst iedereen een 
fijne vakantie

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

50 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd!

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw schadebedrijf 
kan kiezen!

Het is tenslotte uw auto.
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De duurzaamheidsmarkt was een succes: bedankt!

Winnaar overnachting B&B Croy
Tijdens de markt kon iedere bezoeker kans maken op een 
overnachting in het prachtige poortgebouw van kasteel Croy. 
De winnaar van de overnachting in de Bed & Breakfast Croy is 
mevrouw T. Vorstenbosch uit Beek en Donk, gefeliciteerd!

Promotiefilmpje over sociale duurzaamheid: 
lokaal en heel herkenbaar
Duurzaamheid bestaat uit drie dimensies, die niet zonder elkaar kunnen en elkaar ook beïnvloeden. De drie dimensies zijn: milieu, 
natuur & grondstoffen, economie en mens & maatschappij. 
Bij mens en maatschappij gaat het om sociale duurzaamheid. Veel mensen vinden het lastig om zich hier iets bij voor te stellen. Daarom 
heeft de gemeente twee scholieren gevraagd om het begrip sociale duurzaamheid ‘een gezicht’ te geven. 

Thijs van Cleef en Timo Smits hebben een fantastisch promotiefilmpje gemaakt over dit onderwerp. Dit filmpje is op de duurzaamheidsmarkt 
voor het eerst in het openbaar verschenen. In het filmpje komt een aantal initiatieven terug die Laarbeek sociaal duurzaam maken; 
lokaal en heel herkenbaar. Ze geven een mooi beeld van wat er allemaal gebeurt in Laarbeek.
Het filmpje is te bekijken via de website van de gemeente Laarbeek www.laarbeek.nl/duurzaam. 

Thijs en Timo hebben net hun diploma gehaald op het Commanderij College en starten na de zomer op het Sint Lucas in Boxtel. Met dit 
resultaat op zak, maken zij een vliegende start! 
De winnaar van de overnachting in de Bed & Breakfast Croy is mevrouw T. Vorstenbosch uit Beek en Donk, gefeliciteerd!

Winnende programmatitel: Laarbeek Energiek!
Een van de eerste verzoeken die wij u deden was om mee te denken over een goede titel voor 
ons duurzaamheidsprogramma. Een frisse, bruikbare titel die voor alle drie de dimensies van 
duurzaamheid opgaat. In totaal zijn er 15 inzendingen gedaan als mogelijke titel voor het 
duurzaamheidsprogramma. Daar werden de beste vijf titels uit geselecteerd. Iedereen kon 
daarna zijn of haar stem uitbrengen op wat in hun ogen de beste programma titel was. 82% 
van de stemmen ging uit naar dezelfde titel!

De heer Henk Berkers heeft de winnende titel voor het duurzaamheidsprogramma bedacht. 
Het programma gaat nu verder onder de naam Laarbeek Energiek! De heer Berkers heeft op de 
duurzaamheidsmarkt een blijk van waardering van ons ontvangen voor het meedenken aan de 
titel. Wethouder Briels overhandigde hem een cheque van € 100,- die hij vrij mag besteden aan een 
duurzaam initiatief naar keuze.

Gefeliciteerd met de prijs en bedankt voor de mooie titel!

Ook onder diegene die gestemd hebben op de vijf  ‘finaletitels’, hebben we nog een attentie verloot. 
Een cheque van € 25,- euro. Deze prijs is door in een loting tijdens de duurzaamheidsmarkt gewonnen 
door (ook) de heer Berkers. Maar: niet de heer Henk Berkers maar zijn broer, die op de titel Laarbeek 
Energiek zijn stem uitgebracht heeft. Ook van harte gefeliciteerd!

De eerste Laarbeekse duurzaamheidsmarkt die afgelopen zondag werd gehouden op het 
landgoed Croy was een fantastisch succes! Het was een gezellige markt met een diversiteit 
aan duurzame initiatieven op een prachtige locatie. Het aantal van zo’n 1675 bezoekers 
heeft al onze verwachtingen overtroffen. Het prachtige weer was de kers op de taart! Via 
deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor de bijdrage aan deze markt. Of u nou 
bezoeker, standhouder, buurtbewoner of medewerker was: bedankt!
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AANBIEDING
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  350 G

4.39
  550 G

0.49
  PER STUK

1.49
  500 G

1.99
  500 G

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

VA N A F  N U
A LT I J D  V E R K R I J G B A A R

EN NOG VEEL MEER

BOTERKOEK

VR 15 T/M ZO 17 JULI

VARKENSHAAS* GEMARINEERDE 
KIPDELEN*

In ovenschaal.

KOMKOMMER HOLLANDSE 
KERSEN*

Harmonie O&U geeft tuinconcert
Beek en Donk - In de Muziektuin in Beek en 
Donk vindt op vrijdag 15 juli de jaarlijkse sei-
zoensafsluiting van Koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning plaats. Alle gelederen 
van de vereniging laten zich van hun beste kant 
zien met een afwisselend programma. 

Het concert aan het prachtige water van de 
Muziektuin heeft een groot jeugdgehalte. Zo 
speelt de blokfluitklas onder leiding van Nick 
Heesakkers een aantal leuke liedjes nabij het 
ParkPaviljoen. Onder leiding van dezelfde diri-
gent brengt het leerlingenorkest een aantal mu-
ziekstukken ten gehore die hopelijk de zon nog 
meer doen schijnen. Vervolgens is het de beurt 
aan het Jeugdorkest onder leiding van Marianke 
Hobé. Daarna verzorgen alle slagwerkgroepen 
van O&U, onder leiding van Rob van Doore, een 
gezamenlijk optreden. 

Het concert wordt afgesloten door het harmo-
nieorkest van O&U. Onder leiding van Fried 
Dobbelstein worden enkele werken gespeeld 
die al eerder te horen waren tijdens de Proms 
Royale, een van de muzikale hoogtepunten van 

het 125-jarig jubileumweekend. Zo wordt het 
openingsstuk Overture to Candide van Leonard 
Bernstein gespeeld, evenals de Mars uit de twee-
de jazzsuite van Shostakovich en de paso doble 
España Cañí. Het concert wordt swingend af-
gesloten met de Trumpet Blues en het Latijns-
Amerikaanse Conga del Fuego.

Het concert vindt plaats in het groene hart van 
Beek en Donk: de Muziektuin. Het concert is gra-
tis te bezoeken en begint om 19.30 uur. Met dit 
gevarieerde en zomerse concert luid O&U muzi-
kaal de vakantie in. 

Mariahout - Komende week gaat men lachend 
de zomer in met een hilarisch theaterprogram-
ma! Op woensdag speelt de voorstelling ‘ieuw! 
Raar’ van kindertheatergroep Koekepeer, en 
op vrijdagavond worden alle buiken flink aan 
het schudden gebracht met de hoogstaande 
Brabantse cabaret van de Zomerton. Zorg dat je 
deze voorstellingen niet mist! 

Ieuw! Raar
Een vrolijke, interactieve voorstelling voor jong 
en oud, waarin conventies en etiquette onder de 
loep worden genomen. Wat is raar en wat is nor-
maal? En wie bepaalt dat eigenlijk? Deze voor-
stelling van kindertheatergroep Koekepeer gaat 
over oude koning Koos, die iedere dag een regel 
verzint waar het volk zich aan moet houden.

Zijn onderdanen houden zich braaf aan alle 
vreemde regels, want zo hoort dat nu eenmaal. 
Koning Koos is tevreden. Hij kan met pensi-
oen.  Zijn dochter, prinses Julia, zal de troon 
overnemen. Maar dan valt er een brief in de ko-
ninklijke brievenbus. Een brief van een anonieme 
afzender die alles zal veranderen… Deze voor-
stelling speelt op woensdag 20 juli om 14.30 uur.

Zomerton
Net voordat de zomervakantie zijn intrede doet 
kun je in Mariahout alvast lekker in de stemming 
komen. Met optredens van lokale tonpraters 
wordt het een echt zomers feestje. Daarnaast is 
er volop muziek en entertainment op en rondom 

het theaterpodium. Een zomeravond die sterk op 
je lachspieren werkt.

De presentatie van de avond ligt dit jaar in han-
den van Berry Knapen, met zijn heerlijke krank-
zinnige overgangen en intelligente kolder. Naast 
hem proberen Hans Keeris en Frank Schrijen 
ieder op hun eigen manier ‘wa van hullie zever 
te verkopen’. Ook treedt amusementsgroep 
TADAA! ten tonele, met cabaret en muzikaliteit 
van hoog niveau, overgoten met een heerlijk 
Helmonds sausje.

De afterparty wordt verzorgd door Alive@nine! 
De Zomerton speelt op vrijdag 22 juli om 20.30 
uur. 

Kaartverkoop
Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.oltm.nl of via de verkoopadressen 
in Laarbeek (zie website). Openluchttheater 
Mariahout. Beleef meer!

Archieffoto MuziektuinPodium

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Beleef Koekepeer en de Zomerton in 
Openluchttheater Mariahout

Berry Knapen

Acht ton tekort bij brede school Aarle-Rixtel! 
Vorige week donderdag stond de jaarrekening 
2015 op de agenda van de raadsvergadering. 
Bij het doorlezen van de jaarrekening viel ons 
direct één post op: het voorzieningencluster 
Aarle-Rixtel. 

Een overschrijding van het krediet met €8 ton, 
zonder dat de raad hier iets van wist. Of al enigs-
zins voor gewaarschuwd was. De bouw van dit 
complex is gestart in mei 2014 en de oplevering 
was, na wat vertragingen, in november 2015. 

Ook vanwege die vertragingen hadden wij, 
PNL, al eerder aan wethouder Buter gevraagd 
om een overzicht van de kosten. We moesten 
even wachten, maar eind oktober 2015 – aan de 
vooravond van de oplevering -  kwam dan toch 
eindelijk het overzicht. En dat overzicht verraste 
ons positief. De totale bouw van het voorzienin-
gencluster Aarle-Rixtel bleef binnen het budget. 
Een paar weken voor de opleveringsdatum liet 
het college ons weten dat er een paar ton over 
was van het krediet, en het meer- en minder-
werk was hier ook al in meegenomen. Compli-
ment!

En toen kwam de jaarrekening 2015. En toen 
zagen we andere cijfers. De echte bedragen. 
Niks geen tonnen over, er was €8 ton meer uit-
gegeven dan dat er budget/krediet voor was. 

Bijna 20% kredietoverschrij-
ding zonder de raad hierover 
te informeren. Integendeel 
zelfs. 

Dus daar schrokken wij van. Wie niet? Immers: 
€800.000,00 is geen afrondingsverschil, dat is 
serieus geld. Reactie van wethouder Buter was 
dat het hier ging over een ‘meerjarig krediet’ en 
dat het saldo van alle voorzieningenclusters sa-
men, wél met zwarte cijfers geschreven wordt. 

In onze ogen kan het niet zo zijn dat je grof 
meer geld uitgeeft dan het krediet is voor één 
project, omdat de gemeente bij andere projec-
ten in het verleden wel ruim binnen het krediet 
bleef. In onze ogen kan en mag het niet zo zijn 
dat je aan de raad schrijft dat je geld over houdt, 
terwijl blijkt dat er €8 ton meer uitgegeven is. 

Wat ons betreft getuigt dit van een logica die 
nogal doorzichtig probeert recht te praten wat 
krom is. 
In de komende commissievergadering zullen wij 
hier zeker vragen 
over stellen. 

Fractie PNL 

LEZERSPODIUM

Partij Nieuw Laarbeek houdt voorbespreking 
Laarbeek - PNL houdt haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de commissievergaderingen van 
die week op maandag 18 juli. 

Op deze voorbespreking komen de punten aan de orde 
zoals die op de agenda staan, o.a. een evaluatie van 
de huishoudelijke hulp toelage, aanpassing bestem-
mingsplan m.b.t. De Stater 18 te Lieshout, locatiestudie 
woningen Aarle-Rixtel, stand van zaken bouwplannen, 
jaarverslag commissie bezwaarschriften en de financiële 

eindrapportage van alle voorzieningen-
clusters. De volledige agenda en alle 
stukken kunt u vinden op de website 
van de gemeente Laarbeek. 

PNL nodigt u van harte uit om op deze laatste voor-
bespreking voor de zomervakantie met hen mee te 
praten over de agendapunten, maar ook over andere 
zaken, op maandag 18 juli, aanvang 20.00 uur, in De 
Dreef te Aarle-Rixtel.  De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek – ABL houdt zoals altijd een vooroverleg be-
stemd voor alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek 
om zo hun commissieleden de juiste boodschap mee te 
geven. Zodat zij deze uitvoerig in de komende vergade-
ringen kunnen bespreken.

Mocht u, zoals velen voor u, ook een punt, of meerdere 
punten voor deze commissievergaderingen samen met 

de fractieleden, hun wethouder, bestuur 
en ABL-leden willen bespreken, dan bent u 
welkom. Dit vooroverleg wordt gehouden 
op maandag 18 juli op de Kapelstraat 34 
tegenover de kerk op Donk. De aanvang is 20.00 uur. 
Laat uw stem tellen. De complete agendapunten kunt u 
vinden op www.laarbeek.nl onder stukken van de com-
missievergaderingen. De koffie en thee staan klaar.

Voorbespreking Algemeen Belang Laarbeek
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Kort nieuws

Gemeente actueel

Verkeersbesluiten

Verleende evenementenvergunningen

Afgehandelde sloopmelding

Beperkte openstelling gemeentehuis

Kadernota en programmarekening unaniem aangenomen 

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 
• Even voorstellen: onze trouwambtenaren
• Nieuwe bankrekeningnummers gemeente 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van 
burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in de uitzending van Radio 
Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 15 juli komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Verkeersbesluit instellen stopverbod deel Schoolstraat Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben 
de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een stopverbod aan een zijde 
van de weg in een deel van de Schoolstraat in Aarle-Rixtel.
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 15 juli 2016 tot 
vrijdag 26 augustus 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek en 
Donk.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met Frans Vlemmix. Frans Vlemmix bespreekt dan met u het genomen 
besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen 
aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank 
uw beroepschrift niet meer kan behandelen.
Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. 
Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. 
Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift 
ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 
620 20 20.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van de 

Bavaria-veldrit op zondag 20 november 2016 van 11.00 tot 16.30 uur in ‘t Hof 
te Lieshout (verzonden op 6 juli 2016),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een 
jeugdveldrit in ‘t Hof in Lieshout op zondag 4 december 2016 van 12.00 tot 
16.00 uur (verzonden op 6 juli 2016),

• de Ekkermuzikanten voor het houden van een klein concert op maandag 11 
juli 2016 of bij slecht weer op maandag 18 juli 2016 van 19.00 tot 22.00 uur 
op het Wethouder Notenplein in Beek en Donk (verzonden op 7 juli 2016),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van de ‘62e 
Grote Bavaria-Ronde van Lieshout’ op zondag 21 mei 2017 van 12.30 tot 
18.00 uur (verzonden op 11 juli 2016),

• Kindervakantieweek Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten 
tijdens de kindervakantieweek van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 
2 september 2016 op het veld aan de Ahorn in Mariahout (verzonden op 12 
juli 2016).

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

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Croylaan 4a Aarle-Rixtel verwijderen van asbest slopen

LAARBEEK – Op de woensdagen 10, 17, 24 en 31 augustus vervalt de middag- en 
avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis 
regulier geopend, u kunt van terecht van 09.00 tot 12.30 uur.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met zowel 
de programmarekening 2015 als de kadernota 2017. In de kadernota staat wat 
de gemeente de komende periode van plan is. Nu de raad daarmee heeft in-
gestemd, kan met deze uitgangspunten de begroting 2017-2020 worden opgesteld. 
Duurzaamheid blijft het belangrijkste speerpunt. Dit punt vormde dan ook, samen met 
bereikbaarheid, de rode draad tijdens het debat in de gemeenteraad. Er is één motie 
(unaniem) aangenomen, namelijk om te onderzoeken hoe de termijn van ‘de maand 
juni’ als criterium voor de Juni Watermaandsubsidie kan worden verruimd. Daarbij 
worden de organisatoren van watermaandevenementen uiteraard betrokken.

Ontwikkelagenda
Er is het afgelopen jaar veel werk verzet door de organisatie. Veel ambities uit het 
collegeprogramma zijn in uitvoering of staan in de steigers. Nieuw in de kadernota was 
de ontwikkelagenda. Hierin worden belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren 
genoemd: de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders 
en/of vluchtelingen, facilitering van het voortgezet onderwijs, de vertaling van het 
Bereikbaarheidsakkoord en Bestuursakkoord (N279), de vorming van Economische 
agenda Laarbeek (Ondernemersfonds), de vertaling van de Omgevingswet en het 
opstellen van een ontwikkelagenda voor (sport)verenigingen. Deze speerpunten 
vragen nog een nadere koersbepaling, samenspraak met betrokken partijen en 
fi nanciële onderbouwingen, voordat deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
kunnen worden voorgelegd. 
De zes Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) staan samen voor een opgave voor de realisatie van extra opvangplekken 
voor asielzoekers en de huisvesting van statushouders. De Peelgemeenten zijn 
gezamenlijk hiermee aan de slag gegaan. Daarbij heeft ook de gemeente Laarbeek 
nog een taak te vervullen in de huisvesting van statushouders en/of vluchtelingen. Dit 
is echter complexe materie en, ondanks dat er hard gewerkt wordt en veel energie is 
gestoken in het zoeken naar oplossingen, kost het tijd om met concrete voorstellen 
te komen. Daarbij komt, dat de sterk wisselende aantallen vluchtelingen zorgen voor 
hernieuwde inzichten in de vorm en omvang van de opvang. Het COA verwacht in 
september met nieuwe cijfers te komen, waarmee de opgaven voor o.a. de Peel-
gemeenten opnieuw kunnen worden gedefi nieerd. 

Jaarrekening
De jaarrekening 2015 laat een positief resultaat zien van € 1,5 miljoen, waarvan een 
groot deel afkomstig is vanuit het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatie). 
Omdat we door het Rijk de komende jaren nog fors op de budgetten voor het sociaal 
domein worden gekort, stelde het college voor om € 1 miljoen voor het sociaal domein 
te reserveren. Op voorstel van de raad is dit bedrag zelfs verhoogd naar ruim € 1,3 
miljoen. Daarnaast wordt er ruim € 47.000 toegevoegd aan het budget 2016 voor 
onderhoud van de speeltoestellen. De rest van de middelen gaat terug naar de al-
gemene reserve. 

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 

J U L I
ma di wo do vr za zo

J U L I
ma di wo do vr za zo

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

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Als u klachten heeft over het in-
zamelen van PMD (plastic, metaal 
en drankkartons), groenafval en 
restafval kunt u rechtstreeks con-
tact opnemen met het MilieuInfor-
matieCentrum via telefoonnum-
mer 0800 023 0344. U kunt ook 
digitaal een melding doen via de 
website www.miconline.nl.
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Woningmarkt geslaagd!

Afgelopen dinsdagavond vond de woningmarkt Laarbeek plaats in het 
gemeentehuis. Woningzoekenden lieten zich deze avond informeren over 
nieuwbouwplannen, woningen en bouwkavels in Laarbeek. 

Subsidie kunst- of cultuuronderwijs?

Heeft u een kind, jonger dan 18 jaar, dat een dans-, zang-, muziek-, toneel- of een 
andere opleiding in kunst- of cultuur volgt en woont u in Laarbeek? Dan kunt u 
een subsidie ontvangen. Als u die voor 1 augustus aanvraagt, dan heeft u voor de 
start van het cursusjaar duidelijkheid. Alle informatie staat op de website van de 
gemeente onder Subsidie kunst en cultuur.
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Aanvragen omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Nieuwstraat 14, Beek en Donk 20-06-2016 plaatsen van een dakkapel
Julianalaan 12, Aarle-Rixtel 21-06-2016 vergroten van een woning
RK begraafplaats, Aarle-Rixtel 21-06-2016 kappen van een linde
Merensteinplein, Beek en Donk 22-06-2016 bouwen van 11 woningen
Polbeemd 7, Beek en Donk 27-06-2016 realiseren balkon
Nabij sluis V,  Lieshout 30-06-2016 plaatsen zes vlaggenmasten 
  tbv 100 jarig bestaan
De Elshorst 4, Aarle-Rixtel 04-07-2016 vergroten van een woning
Provincialeweg/Beemdkant, Lieshout 04-27-2016 plaatsen van een hek
Middenakkerdreef, Beek en Donk 05-07-2016 bouwen van 4 woningen
Ten Bleek/ de Hoeve, Beek en Donk 05-07-2016 bouwen van 8 woningen
Rijakkerweg 7, Beek en Donk 06-07-2016 uitbreiden bedrijfsruimte
Ginderdoor 28, Mariahout 07-07-2016 verbouwen van een boerderij
Oranjelaan 42b, Beek en Donk 08-07-2016 bouwen van een bedrijfspand

Aangevraagde sloopmeldingen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Croylaan 4a, Aarle-Rixtel 17-06-2016 verwijderen van asbest
Herendijk 19, Beek en Donk 23-06-2016 slopen woning en opstallen
Kerkstraat 21, Beek en Donk 24-06-2016 slopen van een woning

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team 
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek. 

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Burg. Seelenlaan 25-27,  vergroten van twee woningen bouwen 05-07-2016
Beek en Donk 
Ptr. Vogelsstraat 13, vergroten van een woning bouwen 06-07-2016
Beek en Donk 
Lieshoutseweg 7, Aarle-Rixtel veranderen van een woning bouwen 06-07-2016
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Bakelseweg 25,  huisvesten arbeidsmigranten planologie/bouw 11-07-2016
Aarle-Rixtel 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen 
geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit is verzonden, 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-Hertogenbosch. Het moet worden 
ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, 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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant.

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 14 juli 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be-
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenmiste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in 
te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffi erecht 
verschuldigd.

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Op de koffi e bij Broos
Natuurlijk is er in Laarbeek van veel moois te genieten. Een stukje dat er toch wel echt uitspringt is Croy. 
Het kasteel, her en der een boerderij, en de licht glooiende landerijen maken het tot een mooi stukje 
Laarbeek.
Afgelopen weekend was ik bij Broos Biemans op de koffi e en we spraken af dat ik in alle vroegte in zijn 
prachtige boomgaarden rond mocht struinen. Zondagmorgen om 5 uur was ik er en kon genieten van 
een geweldige rust, het
zingen van de vogels en het ontwaken van de natuur. Alleen dat is al puur genieten maar als er dan ook 
nog af en toe een ree tussen de lange rijen fruitbomen ontwaard is dat voor mij de kers op de taart.
Ik ben nog verder op Croy rondgegaan en zag in de verte nog een vos en een familie steenuil met jon-
gen die aan het spelen waren. Maar daarover later meer.
's Middags ben ik nog naar de zeer geslaagde en druk bezochte Duurzaamheidsmarkt geweest op kas-
teel Croy, en dat maakte mijn dagje Croy compleet.
Al met al weer geweldig genoten van onze Mooie Laarbeekse Natuur!

Locatie: Landgoed Croy 

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

www.ditismijnfeestje.nl

KI TT Y  TI JB O SC H

www.ditismijnfeestje.nl

KI TT Y  TI JB O SC H

www.ditismijnfeestje.nl
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick, Daphne van Leuken en 
    Joost Duppen

Vrijdag 
Op vrijdag 8 juli wordt de tent voor het eerst geopend en 
meteen is er de gemoedelijke sfeer, die gekoppeld is aan een 
efficiënte werkwijze van de vrijwilligers. Voor het begin ver-
telt één van de mensen, die de video-opnames gaat verzor-
gen, dat het hem opvalt, dat alles heel vlot verloopt. Er zijn 
geen ad-hoc dingen, die op het laatste moment van alles in 
de war sturen en ruim op tijd is alles in gereedheid om de 

bezoekers van de tent toe te laten. Het terrein rondom de 
tent biedt mogelijkheden om buiten te zitten, een drankje te 
kopen, maar er kunnen ook tosti’s worden aangeschaft en 
een bakje frites. De tent zelf is ruim en voorzien van een po-
dium met catwalk. Achterin zijn een aantal zitplaatsen ge-
plaatst om de mensen, die slecht ter been zijn toch op een 
fatsoenlijke manier te ontvangen. 

Vanavond is het al ver tevoren aangekondigde Proms-
concert gepland. De bedoeling is dat het luisteren naar mu-
ziek niet op de allereerste plaats staat. Door de vele staan-
plaatsen is het publiek gezellig met elkaar aan het keuvelen 
tijdens de optredens. Geboden worden diverse artiesten, 
waarvan maar één van eigen bodem; “Dat ben ik”, ver-
telt Karel Huijgens van café de Koekoek, die niet met een 
originele song opkomt, maar wel direct het publiek weet 
op te zwepen! Zoals gebruikelijk wordt dit talent aan het 
einde van de show geplaatst. Georg Blanken, Charlotte 
Cardinaal, Franka van Dommelen, Jean-Louis Finta, René 
Habraken en Evi Schuts weten het publiek ieder in hun ei-

gen genre te boeien. Vooral het lied ‘Barcelona’, direct na 
de pauze, wordt door het publiek met groot enthousiasme 
ontvangen. Ook echter het tedere ‘Mag ik dan bij jou’ van 
de jongste solist Charlotte maakt grote indruk. Tijdens het 
concert is de harmonie maar af en toe ‘solist’. Onder de 
voortreffelijke leiding van de (nieuwe) dirigent Hans 
Pastoor, laat de harmonie zien van vele markten 
thuis te zijn.

Onder de voortreffelijke leiding van de 

(nieuwe) dirigent Hans Pastoor, laat de 

harmonie zien van vele markten thuis te zijn

Mariahout en Lieshout vieren het 140-ja rige jubileum van Harmonie St. Caecilia 

Fotograaf: Joost DuppenFotograaf: Daphne van Leuken
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Fotograaf: Martin  Prick

Fotograaf: Daphne van Leuken

Fotograaf: Daphne van Leuken

Fotograaf: Daphne van LeukenFotograaf: Daphne van Leuken
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Zaterdag 
De zaterdag is gereserveerd voor de kleine kinderen en de 
‘Dorpsbattle’. De kinderen worden vermaakt met dans, 
grim en de aanwezigheid van twee levensechte Minions. 
Omdat er nog altijd enige rivaliteit bestaat tussen de twee 
kerkdorpen Lieshout en Mariahout heeft de organisatie het 
ludieke plan opgevat één en ander voorgoed uit de wereld 
te helpen. Zo worden in de aanloop naar de feestmaand 
al diverse kleinere wedstrijden gehouden. De jeu de bou-
les-vereniging van Mariahout is de beste gebleken en ver-
dient al doende één punt. Er worden op vele gebieden wed-
strijden gehouden tussen de twee dorpen, soms met grote 
groepen, dan weer in het klein. Rob van Kaathoven, één 
van de organisatoren, vond het maken van een polonaise 
op neutraal terrein, het Piet van Thielplein in Beek en Donk, 
een erg geslaagd evenement. “Hierbij ging het erom wel-
ke prins erin zou slagen de meeste mensen achter zich te 
krijgen voor een polonaise”, vertelt Rob. Vandaag moeten 
er op het podium nog een paar onderdelen worden afge-
werkt, voordat de eindstand kan worden bekendgemaakt. 
Bij één daarvan moet door een aantal personen een ver-
haal worden doorverteld. Het aantal sleutelwoorden, dat in 
de laatste versie wordt genoemd, is bepalend voor de uit-
slag. Hoewel aan het begin van de finale Mariahout duide-

lijk de beste kansen heeft op de eindoverwinning 
gaat de prijs uiteindelijk naar Lieshout. Leuk 

en tekenend voor de goede verstandhou-
ding mag Gerrie van de Broek, deelne-

mer voor Lieshout vanwege zijn werk, 
maar woonachtig in Mariahout, de 

eerste prijs in ontvangst nemen. Direct hierna een optre-
den van ‘Stoot’, een geweldige band bestaande uit acht le-
den. Ondanks de summiere opkomst van het publiek aan 
het begin zorgen zij wederom voor een mooie feestavond.

Zondag 
De zondag is gereserveerd voor ‘De Battle of the Proms’, 
wederom een leuk idee om muziekgezelschappen nu eens 
niet te laten beoordelen op pure muzikaliteit, maar op de 
manier waarop ze een ‘Promsconcert’ gestalte kunnen ge-
ven. Diverse grote en kleine muziekgezelschappen uit de 
omgeving zijn uitgenodigd. Ieder op hun eigen manier, 
de één met prachtige muziek , de ander met een fantas-
tisch optreden van een zanger of zangeres, weer een an-
der met een non-stop programma, worden ze beoordeeld 
door een deskundige jury. Het wordt wederom een gezel-
lige, verrassende en voor-ieder-wat-wils-middag, die goed 
bezocht werd. Er is nog de veiling van de twee op zater-
dag door Laarbeekse kunstenaars gefabriceerde schilderij-
en, waarvan de opbrengst, in totaal ruim 3000 euro, be-
stemd is voor de jeugdopleiding. Na afloop wordt bekend, 
dat fanfare St. Lucia uit De Mortel het beste promsconcert 
heeft verzorgd. Alle leden krijgen een gratis complete bier-
toer aangeboden van de plaatselijke brouwerij! Het weer 
speelde gelukkig mee tijdens dit weekend en harmonie St. 
Caecilia kan terugkijken op een geweldig feest, dat recht 
doet aan hun 140-jarig bestaan. Gezien het grote aantal 
jeugdleden in de harmonieën van Beek en Donk, Lieshout-
Mariahout en Aarle-Rixtel is er geen gebrek aan belangstel-
ling voor de blaasmuziek in Laarbeek.

Mariahout en Lieshout vieren het 140-ja rige jubileum van Harmonie St. Caecilia 

Fotograaf: Martin  Prick
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De prijswinnaars van de loterij ten 
behoeve van het Sounds of Caecilia 
XXL-jubileumweekend  zijn bekend. 
Zondag was de trekking en de vol-
gende winnaars kwamen uit de bus: 

Toshiba tablet – lotnummer 0657 – 
Stan Jacobs
Bon Dio Drogist 45 euro – lotnum-
mer 3777 – Herman van Loen
Bon Dio Drogist 45 euro – lotnum-
mer 2334 – Cees Boekweit
Bon Dio Drogist 35 euro – lotnum-
mer 3782 – Ingerborg Pennix
Bon Dio Drogist 25 euro – lotnum-
mer 1656 – Jan Corsten
VIP bezoek Feyenoord – lotnummer 
3204 – Jan Swinkels
Cadeaubon Good Food & More 25 
euro – lotnummer 0622 – Henk de 
Leest
APK twv 35 euro Totaal Service 
Laarbeek – lotnummer  0427 – 
Evelien van Tol
APK twv 35 euro Totaal Service 
Laarbeek – lotnummer  3619 – Hr 
Aalders
Bon Eefjes Nagelstudio 25 euro – lot-
nummer 2325 – Cees Boekweit
Bon voor De Groenteman van 
Lieshout – lotnummer 3593 – Kees 
Luiken
Longboard Speelaktief – lotnum-
mer 3135 – DHVM Vastgoed 
Management

Bon Voet en Schoenkundig pedicure 
Vereijken 25 euro  - lotnummer 3692 
– P vd Kam
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer  2906 – Jose vd Biggelaar 
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer 0743 – A. Schepers
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer 0965 – Cardol
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer 1467 – Ton van Bussel
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer 0558 – Dina Bekx
Bon Hoogers mode 10 euro – lot-
nummer 1064 – E. Van Vlerken
Bon Worstmakerij Hurks 25 euro – 
lotnummer 1812 – M Swinkels
Bon Worstmakerij Hurks 25 euro – 
lotnummer 1426 – H van Alphen
Bladhark van Merks reinigingssyste-
men - lotnummer 1304 – Bert van 
Kaathoven
Bladhark van Merks reinigingssyste-
men - lotnummer 2133 – Mohamed 
Akabbouz
Bon Profile de Concurrent 25 euro – 
lotnummer 3727 - Gijsbers
Bon Schoonheidssalon Perfect 
Beauty 35 euro – lotnummer 3330 – 
Wim Wevers
Bruder tractor Martens & ZN – lot-
nummer 3193 – Bert van Kaathoven

Prijzen worden thuisbezorgd.

Uitslag Loterij 
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Bløf (uitverkocht)
20:00u - Concert

Ieuw! Raar 
14:30u - Koekepeer

De Zomerton
20:30u - Lachend de zomer in

Sneeuwwitje & The Dwarfs
19:00u - Toneelvereniging Mariahout  

Reus van een neus
14:30u - Theatergroep De Kersouwe

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  
 
Ten Blakke
13:30u - Seniorenmiddag

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  

Boomwhakalaa!!
14:30u - Drumdrumdrum.nl

Pearl Jamming 
20:30u - Pearl Jam Tribute

Dirk Scheele
14:30u - Op vakantie

Rob Scheepers
20:30u - Schroot

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
14:30u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout
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Meer info en tickets:    www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 15 juli 20:00 uur

Bløf  (uitverkocht)
 
Gedreven en gepassioneerd als altijd geeft BLØF in het 
theater de nieuwe nummers een akoestisch jasje en laten 
ze een dwarsdoorsnede horen van hun inmiddels zeer 
omvangrijke oeuvre. Dit concert is uitverkocht, er zijn 
helaas geen kaarten meer beschikbaar.

Woensdag 20 juli 14:30 uur

Ieuw! Raar
Koekepeer

Koning Koos verzint iedere dag een hele gekke regel, waar 
het volk zich aan moet houden. Totdat zijn dochter de 
troon overneemt en er een anonieme brief verschijnt…
’Ieuw! Raar’ is een vrolijke, interactieve voorstelling waarin 
conventies en etiquette onder de loep worden genomen. 
Wat is raar en wat is normaal? Entree € 5,00 (inclusief ranja)

Vrijdag 22 juli 20:30 uur

De Zomerton
Lachend de zomer in

Net voordat de zomervakantie zijn intrede doet kun je in 
alvast lekker in de stemming komen. Met optredens van 
Berry Knapen, Hans Keeris, Frank Schrijen en TADAA! 
wordt het een echt zomers feestje. Een zomeravond die 
sterk op je lachspieren werkt.  Entree € 13,50

Theaterprogramma 2016
Openluchttheater Mariahout is één van de mooiste natuurtheaters van Nederland. Elk jaar zijn er in het 

voorjaar en in de zomer volop kindervoorstellingen, toneel, muziekconcerten en cabaret.

Zaterdag 23 juli 19:00 uur
Zondag 31 juli 14:30 uur

Donderdag 4 aug 14:30 uur

Sneeuwwitje 
& The Dwarfs

Toneelvereniging Mariahout (Jeugd)

Een eigentijdse familievoorstelling. Prinses Willemien 
wordt 16 jaar. Haar vader,  de super coole koning Gerbrand, 
organiseert een groot feest waar de hipste band van het 
land optreedt. Maar prinses Willemien wil The Dwarfs niet. 
Ze wil geen feest. Ze wil dat haar vader gelukkig is. Entree € 
5,00 (inclusief ranja)

Donderdag 28 juli 14:30 uur

Reus van een neus
Theatergroep De Kersouwe

Klunzige feeën, slijmerige snottertrollen, dappere dichters 
en oenige vechtersbazen. Allemaal komen zij voorbij in 
deze vrolijke familievoorstelling over een jongen die door 
een fout van de feeën per ongeluk een hele grote neus 
heeft gekregen. De feeën krijgen slechts één kans om deze 
fout te herstellen.  Entree € 5,00 (inclusief ranja)
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Bedrijf: Tuinmeubelen en Kantoormeubelen Totaal
Eigenaar: Arno van der Heijden
Locatie: Wilhelminaweg 5, Beek en Donk

Redacteur: Trudi Orbon-Kanters

Op de eerste verdieping van de Formido staat 
sinds kort maar liefst 2500m2 aan tuin- en kan-
toormeubelen. In november 2015 verhuisde de 
bouwmarkt van Arno van der Heijden naar een 
groter pand langs het kanaal. Een half jaar la-
ter is er een showroom, webshop én adviseuse 
Romy de Bruin. Met haar jarenlange ervaring in 
tuinmeubelen is zij de specialist in huis om klan-
ten van een goed advies te voorzien.

Waarom heeft u gekozen voor kantoor- en tuin-
meubelen? 
“Om onze klanten een totaalpakket voor huis, 
tuin en kantoor te bieden”, begint Arno enthou-
siast. “Eenmaal geparkeerd op onze ruime par-
keerplaats is het onze bedoeling dat de mensen 
voor de hele inrichting in en om huis hier terecht 
kunnen. Te beginnen met het ruime assorti-
ment klus- en interieurartikelen van de Formido. 
Boven de bouwmarkt vind je de showroom van 
Tuinmeubelen en Kantoormeubelen Totaal. En 
voor woonmeubelen stap je makkelijk bij buur-
man Van Schijndel binnen.” Arno geniet duidelijk 
van zijn werk en vertelt over hoe hij de betrouw-
bare partner voor veel klanten is en hen graag 
van goede service voorziet: “Dankzij onze jaren-
lange ervaring met bouwen en verbouwen kun-
nen we de mensen goed advies geven. Zelfs een 
plan op maat. En indien gewenst nemen onze 
eigen monteurs al het werk uit handen.”

Wat zegt u? Nemen de monteurs al het werk uit 
handen?
Arno lacht: “Dat kan. Wekelijks ontvangen wij 
2000 klanten bij de Formido. Sommige doe-het-
zelvers komen bij ons voor een stopcontact of een 
pot verf. Maar anderen besteden het werk 

 graag uit. Neem bijvoorbeeld bedrijven: regelma-
tig verzorgen onze monteurs de inrichtingen van 
kantoren. Van het plaatsten van stopcontacten 
en het monteren van zonweringen tot op maat 
gemaakte kasten. Zo heeft de klant één aan-
spreekpunt. Eigenlijk leverden wij tot nu toe alles 
behalve de meubelen. Nu wij ook tuin- en kan-
toormeubelen bieden, is het pakket compleet.”

Kiezen mensen er tegenwoordig niet voor om 
meubelen op internet te bestellen?
“Wat voor tuinmeubelen heeft u?”, vraagt Romy 

geïnteresseerd. “Wij presenteren tuinmeubelen 
van meerdere leveranciers om diversiteit te bie-
den. Hoe groot is het terras? Aan welke eisen 
moeten de meubelen voldoen wat betreft onder-
houd?” En zo heeft ze nog een aantal vragen. 
Romy informeert zelfs naar mijn lengte zodat de 
stoel bij mijn postuur past. De verbazing staat 
schijnbaar op mijn gezicht te lezen, want Arno 
grinnikt: “En als u het dan nog niet weet, komen 
wij de tuinmeubels graag brengen om te kijken 
of het in uw tuin past.” Persoonlijk advies, proef-
plaatsen en monteren. Wat een service! 

De showroom van Tuinmeubelen en 
Kantoormeubelen Totaal bevindt zich op 
de eerste verdieping van de Formido aan de 
Wilhelminaweg 5 in Beek en Donk. Voor in-
formatie en de webshop kunt u terecht op 
www.tuinmeubelentotaal.nl. Wilt u advies op 
maat? Neemt u dan contact op met Romy de 
Bruin, telefoonnummer 0492-462178 of per 
mail info@tuinmeubelentotaal.nl

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...TUINMEUBELEN EN KANTOORMEUBELEN TOTAAL

Arno van der Heijden en Romy de Bruin bij Tuinmeubelen en Kantoormeubelen Totaal, gevestigd in de Formido

MuziektuinPodium op zondag 17 juli

Laatste concertmiddag voor 
zomervakantie
Beek en Donk - De Stichting Muziek-
tuinPodium verzorgt op zondag 17 juli 
in de Muziektuin van Beek en Donk de 
laatste concertmiddag voor de zomerva-
kantie.

De concertmiddag wordt om 13.00 uur 
geopend door het ‘Oudere Jongeren’ 
Orkest OJO van de Harmonie ‘De Goede 
Hoop’ uit Aarle-Rixtel. Omstreeks 14.00 
uur volgt een verrassing. Om circa 15.00 
uur wordt het programma afgesloten 
met een optreden van de Muziekvereni-
ging Muzikale uit Aarle-Rixtel.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt 
iedereen van harte uit deze gratis op-
tredens te komen bijwonen. Voor meer 
informatie over de stichting, de optre-
dende groepen en de overige concer-
ten van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Bijzondere Thaise bruiloft in Beek en Donk 
Beek en Donk/Aarle-Rixtel - Alex den 
Mulder uit Aarle-Rixtel stapte maan-
dagochtend in het gemeentehuis van 
Laarbeek in het huwelijk met zijn 
Thaise vriendin Chanida Sabumuang 
uit Bangkok. Haar ouders, die in 
Bangkok wonen, konden niet naar 
Nederland komen. Om te laten zien 
dat zij haar vaderland niet vergeten 
is, vond het huwelijk in traditione-
le klederdracht plaats. Eind oktober 
vliegt de familie naar Thailand om 
daar de bruiloft te vieren. 

De ouders van Chanida zijn op leef-
tijd en konden daarom niet naar 
Nederland komen. Het stel besloot 
daarom eerst in Nederland voor de 
wet te trouwen en dan later dit jaar 

de bruiloft in Thailand te vieren. 
Dit vindt op 31 oktober plaats op 
het vakantie-eiland Koh Pah-Ngan 
in de baai van Bangkok. Met 22 
Nederlandse familieleden en kennis-
sen vliegt het bruidspaar in oktober 
naar Thailand. Op Chanida's wens 
vond de bruiloft maandag in de tra-
ditionele bruiloftskledij van Thailand 
plaats. Zo kon zij aan haar ouders 
en familie laten zien dat ze Thailand 
niet vergeten is en hecht aan de ge-
bruiken van haar vaderland. Chanida 
woont al 15 jaar in Nederland en is 
werkzaam als controller bij ASLM in 
Veldhoven. Alex werkt al jaren bij 
AEG Mercedes in Venlo. Zij woonden 
begin dit jaar al 5 jaar samen in de 
Biermanstraat in Aarle-Rixtel.

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl

  

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl

  

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl

  

UNIVERSAL BV 
BOUWMACHINES EN AANNEMERSMATERIEEL

Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel

TELEFOON (0499) 47 46 22

FAX (0499) 47 57 66

E-MAIL info@universal-son.nl

www.universal-son.nl

  

UNIVERSALUNIVERSAL

BOUWMACHINE

Universal B.V. is totaalleverancier voor de inrichting van bouwplaatsen.
Voor het onderhoud van ons steigermateriaal zijn wij per direct op zoek naar een:

Sorteer medewerker steigermateriaal 

die ons team op korte termijn kan komen versterken.
Je bent verantwoordelijk voor het sorteren van verhuurd steigermateriaal wat re-
tour komt van onze klanten. De werkzaamheden vinden plaats op onze werkplaats.

Wat verwachten we van je?
• Je bent 40 uur per week beschikbaar ;
• Je bent prima in staat zelfstandig te werken;
• Je hebt een goede conditie; het werk is lichamelijk belastend.

Geïnteresseerd?
Wij zijn benieuwd naar jou! Wij ontvangen je reactie graag per mail via 
roland@universalbv.nl

www.universalbv.nl info@universalbv.nl
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Eerste oogst wintergerst Boer Bier Water is een feit
Lieshout - Vrijdagmiddag 8 juli is de 
eerste gerst van het project Boer Bier 
Water geoogst. Deze oogst werd zoals 
ieder jaar ingeluid met een gerstoogst-
borrel midden in het gerstveld. Dit keer 
op het Bavaria-terrein. De gerstoogst-
borrel is onderdeel van het project Boer 
Bier Water, waarbij Bavaria samen met 
andere partijen werkt aan het behoud 
van de kwantiteit en kwaliteit van het 
grondwater. 

Activiteiten in het project richten zich 
naast de herverdeling van water op ge-
wasbescherming, gezonde bodem en 
brouwgerst. Bierbrouwer Bavaria werkt 
binnen Boer Bier Water o.a. samen 
met lokale boeren, ZLTO, Rabobank, 
Agrifirm, Gemeente Laarbeek en 
Waterschap Aa & Maas. 

Loonbedrijf Verhoeven uit Aarle-Rixtel 
haalde vrijdag met een combine de 
gerst van het gerstveld bij Bavaria. Dit 

gerstveld is gelegen direct naast de por-
tierloge van de brouwer aan de Stater in 
Lieshout.  Door de wisselende weersom-
standigheden was het een lastig seizoen 
voor de groei van de gerst. Ondanks 
deze omstandigheden is het de boeren 
gelukt om goede kwaliteit brouwgerst 
te oogsten, niet alleen bij Bavaria, maar 
ook bij verschillende andere boeren in 
Laarbeek die brouwgerst verbouwen. 

In totaal werd er dit jaar 32 hectare 
wintergerst ingezaaid in Laarbeek. Het 
gerstveld van Bavaria was goed voor 
bijna 3 hectare en leverde maar liefst 

12 ton goedgekeurde brouwgerst. Deze 
gerst zal gebruikt worden voor het 
brouwen van Swinckels’ bier. 

Tijdens de gerstoogstborrel wordt er 
geproost met alle boeren en stakehol-
ders van het project Boer Bier Water. 
Ieder jaar wordt hier een perceel van 
een deelnemer van Boer Bier Water 
voor uitgekozen. Volgend jaar zal het 
vijfjarige jubileum van de gerstoogst-
borrel plaatsvinden. Laarbeekse boeren 
die geïnteresseerd zijn in het telen van 
brouwgerst zijn van harte welkom om 
zich aan te sluiten bij Boer Bier Water. 
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MooiLaarbeek
Bernadetteschool sluit 
schooljaar af met boksles

Mariahout/Beek en Donk - Maar liefst 
81 leerlingen uit Mariahout waren te 
gast bij boksschool Laarbeek, van trai-
ner Riny Heesakkers.

Naast leerlingen zijn ook de docenten re-
gelmatig te vinden in de steeds bekende-
re krachtsportclub. Boksen, kickboksen 
en MMA worden steeds populairder. De 

trainers van boksschool Laarbeek dragen 
alle pupillen een warm hart toe en hopen 
nog vele jaren de jeugd te kunnen moti-
veren en laten genieten van het sportpa-
leis aan de Otterweg in Beek en Donk. 

Bij boksschool Laarbeek wordt op 26 
november weer een internationaal gala 
gehouden.

Riny Heesakkers met leerlingen van de Bernadetteschool uit Mariahout

Hoe komt een groep 8 eindmusical tot 
stand?

Redacteur: Meike Daniëls
Fotograaf: Daphne van Leuken

Mariahout - Hoe werkt een musical ei-
genlijk? Wat vinden kinderen in groep 
8 hier eigenlijk van? Is het leuk, leer je 
er eigenlijk ook iets van of is het pure 
flauwekul? MooiLaarbeekTeenz inter-
viewden groep 8 van Eenbes Brede 
School Bernadette, die middenin de 
eindmusical zit.

Geen les
Deze groep 8 is al heel lang bezig met 
de musical. “Wat er nu zo leuk is? 
We hebben helemaal geen les. Maar 
moeten toch iets leren", zegt groep 8. 
Bijvoorbeeld de tekst uit hun hoofd te 
leren, dit gebeurt in stappen. Ongeveer 
drie scènes per keer. “De meester zorgt 
ervoor dat wij onze tekst dan toch ken-
nen. Hij wordt een keer boos. Dan leer 
je ze wel goed zodat dat niet nog een 
keer gebeurt. Veel mensen kennen 
hun tekst wel.  Er zijn kinderen die hun 
tekst bijna nooit kennen”, zegt Daisy. 
Tijdens normale lessen en als het werk 
klaar is, mag de tekst geleerd worden.
“Sinds we te horen hebben gekregen 
welke rol we kregen, heeft meester 

Joost gezegd dat we attributen mee 
moesten nemen”, vertelt Iris. “De 
meester plakte onze naam met onze 
rol op een wc-rol. Zo hoorden wij 
onze rollen." Iris legt verder uit: “Toen 
we onze musical moesten kiezen zei 
de meester: Let op welke rol je kiest 
want je moet er ook attributen voor 
mee kunnen nemen.” Attributen zijn 
de voorwerpen die je nodig hebt in 
een toneelstuk.  Voor een musical heb 
je veel  voorwerpen nodig waarmee 
je speelt. Voor de kleinste scène heb 
je al een attribuut nodig.  Denk maar 
aan stoelen en tafels. En dan heb je 
ook nog een decor dat gemaakt moet 
worden.

De meester
Op waarschijnlijk bijna alle scho-
len heeft de leerkracht grote invloed 
op de musical. “Ik wil zorgen dat de 
musical zo mooi mogelijk wordt, ook 
al moet ik daarvoor een keer goed 
boos worden. Soms hebben kinderen 
dat nodig”, vertelt meester Joost. “Ik 
vind dat leerlingen hun tekst moeten 
kennen. We hebben daarvoor regels 
afgesproken en die moeten ze ook na-
komen”, aldus meester Joost. “Als de 

meester zich niet met de musical be-
moeit zou het waarschijnlijk een grote 
puinhoop worden”, zegt Harm. “Als 
meester wil je natuurlijk ook een goed 
en fijn afscheid voor de kinderen. 
Want dat is een van de laatste dingen 
die we op de basisschool doen.”

MooiLaarbeekTeenz wenst jullie heel 
veel succes met jullie musical. Kom 
allemaal kijken donderdag 14 juli om 
14.00 voor de school en 19.00 uur 
voor iedereen die wil.

Meike Daniëls

Groep 8 van de Bernadetteschool is klaar voor de musical

Vakantiegroet van Het Klokhuis Lieshout
Vandaag geen gymkleren en gym-
schoentjes aan. Nee, vandaag moet 
iedereen goede wandelschoenen aan 
tijdens de gymles. Waar is dat nou 
voor nodig, vroeg Benthe zich af. 

Nou, omdat het geen gewone gym-
les wordt! We lopen namelijk een 
rondje door heel Lieshout om an-
sichtkaarten te bezorgen. Je hoort ze 
denken: Heel Lieshout?!@*%?? 

Maar vele voeten maken licht werk, 
want als je elk groepje van 3 a 4 kin-
deren een paar straten toebedeelt is 
het zo gepiept. Aan het geluidsni-
veau te horen is er aan energie geen 
gebrek. Ze vliegen met zijn allen 
door Lieshout en zijn binnen een uur 
of anderhalf weer terug op de basis 
aan de Burgemeester van den Heu-
velstraat. 

De kaarten die de kinderen hebben 
rondgebracht hebben een bood-

schap aan alle mensen in Lieshout: 
Komend schooljaar bestaat Het Klok-
huis namelijk 5 jaar! Dat is iets om 
te vieren en iets waar de kinderen 
erg naar uitkijken. Want volgend jaar 
wordt vast een zeker een feestjaar. 
Maar eerst……vakantie! Daar zijn ze 

na deze bewogen ochtend extra aan 
toe. En daarom zeggen ze graag in 
koor: 

Fijne vakantie iedereen!

Eveliene Hermans

LEZERSPODIUM

Alles onder één dak?
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, zowel de 
professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich bij ons prima 

thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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MooiLaarbeek
‘Toch wel crazy hoor, ineens is het 
schooljaar af. Poem, en het is alweer 
de musical. Is het dan allemaal zo 
snel gegaan?’ Blijkbaar is het inder-
daad zo snel gegaan. Ik kan me nog 
goed herinneren dat er in augustus 
20 meiden en 7 jongens het 8e 
groepie binnenliepen. De kinderva-
kantieweek net achter de kiezen, 
de broeken nog kort of driekwart 
en allen de kat uit de boom kijkend, 
wachtend op datgene wat komen 
zou gaan in de 8e groep.
Dat ligt nu alles zo’n 10 maanden 
achter ons en van wachten is nu 
geen sprake meer. Voor de beurt 
spreken is iets alledaags. Maar goed, 
we kennen elkaar dan ook van haver 
tot gort, vele ins en outs zijn wel 
bekend. Contacten lopen als vanzelf, 
humor wordt al begrepen (hopelijk), 
gezichten kunnen als vanzelf gelezen 
worden en men snapt onderhand 
hoe het werkt. En dan is het ineens 
klaar, is het einde daar. 
Deze avond spelen de jeugdigen 
in al hun enthousiasme de musical 
‘Kauwgomgangsters’. Het verhaal 
speelt zich af in een soortement 
van tankstation. Meneer Diesel is er 
de dappere baas van. Zijn Vlaamse 
werkneemsters Kate en Kelly spelen 
de schitterende rollen van tankbe-
diendes. Jim, Jerry en Kaatje zijn 
de luie monteurs die hun rol puike 
vervullen. Bibi en Bep dienen koffi e 
te serveren, maar die is helaas vaak 
op. De onnozelheid die ze tonen 
is van pure klasse. Sponsboy Bas 
speelt heerlijk spontaan de rol met 
zijn trouwe emmer en Candyshop 
Candy is een ware tijger voor haar 
lolly’s. Zwerver Timotheus vist in de 
vijver en in vuilnisbakken en spreekt 
krachtig naar zijn publiek toe. De 
oude doch fi tte omaatjes denken 
er het hunne van. Joyce, Barbara 
en ….. krijgen het publiek op de 

banken! Maar de show fl itsend 
stelen doen Baas, Babs en Stefanie, 
de gasten met de koffer met het 
gouden handvat. Maar zijn zij dan de 
kauwgomgangsters? Nee, de echte 
hebben een irritant kind, Lottepetot, 
maar die rol vult ze magnifi ek in. 
Ook papa Aart en moeder Alexan-
dra blinken uit in slechtheid. Maar 
gelukkig is daar de inspecterende en 
altijd rustige politie. Ze doen subliem 
hun ding, Sjaan met dubbele aa in 
de midden en Sjoukje met o’tjes ou 
en je op de eind! En dit alles wordt 
vastgelegd door de altijd charmante 
presentatrice Gloria die met haar 
engelenstem het publiek up-to-date 
houdt. Ze krijgt daarbij een meer dan 
knappe ondersteuning van geluids-
vrouwe Stephanie en cameradame 
Bob. Die beide laatsten spelen ook 
nog eens het gehele Team van 
Happy Clean en zorgen voor een 
kuis openluchttheater. Dit doen ze 
met verve en een blinkende blauwe 
poetsdoek!
En na een dik- en dikverdiend 
applaus nemen we afscheid van deze 
27 kanjers. Doei, doei, doei, so long 
and goodbye; ik heb een jaar lang 
met jullie mogen optrekken en jullie 
mogen beleven, jullie één en ander 
mogen leren en 
mogen begeleiden 
op de weg naar 
‘De grote school’. 
Ik kan dan ook 
trots hier afsluiten 
met:  Jullie waren 
en zijn te 
CRAZY!!  
Mees 
gaat 
jullie 
missen.

Mees 
Joost 

Doei, Doei, Doei, So Long and Goodbye

mogen leren en 
mogen begeleiden 
op de weg naar 
‘De grote school’. 
Ik kan dan ook 
trots hier afsluiten 
met:  Jullie waren 
en zijn te 
CRAZY!!  

mogen begeleiden 
op de weg naar 
‘De grote school’. 
Ik kan dan ook 
trots hier afsluiten 
met:  Jullie waren 

CRAZY!!  

COLUMN

Cendra presenteert zich op 
duurzaamheidsmarkt

OBS het Klokhuis bedankt 
alle ouders

Aarle-Rixtel – Cendra heeft zich af-
gelopen zondag op de duurzaam-
heidsmarkt bij kasteel Croy in Aarle-
Rixtel gepresenteerd met een grote 
stand in de tent van de kidscorner op 
de schapenwei. 

Er werden gratis buttons speel-
goedvrachtwagens en t-shirts  uit-
gedeeld.  Voor de kids stond  gratis 
drinken klaar. Er was een grote be-
langstelling naar de werkwijze  en 
omgaan met tieners door Cendra. 
Enkele afgevaardigde van omliggen-
de gemeentes namen de tijd om zich 
goed te oriënteren wat tienerwerk in-
houd. Zeer vereerd zijn de vrijwilligers 
dat ze uitgenodigd waren en zodoen-
de respect kregen voor hun inzet. 

Veel plezier hebben de vrijwilligers 
van Cendra beleefd met de kinderen 

die de tent bezochten en aan de me-
degebruikers van de tent. Ook willen 
ze melden dat de laatste disco matig 
begon maar in de loop van de avond 
werd het drukker en is er goed ge-
feest. Op woensdag 27 juli houden 

zij hun jaarlijkse vakantiebarbecue 
waarbij iedereen  uitgenodigd is van 
14.00 tot 22.30 uur om gezellig langs 
te komen om het schooljaar af te 
sluiten.

Beek en Donk - Het was woensdag-
ochtend 6 juli een drukte van belang 
bij OBS het Klokhuis. Alle ouders wa-
ren uitgenodigd voor de ouderbedan-
kochtend. En veel ouders waren met 
hun kind mee naar school gekomen. 

Iedere groep heeft op zijn eigen ma-
nier de ouders bedankt voor alle hulp 
en de samenwerking van het afge-
lopen schooljaar. Zo was er o.a. een 

groep al in vakantiesfeer, een groep 
was omgetoverd tot wellness, een 
groep maakte hele mooie portretten 
van de ouders en er waren groepen 
waar de ouders verwend werden met 
hele mooie optredens.

Natuurlijk was er ook gezorgd 
voor drinken met iets lekkers erbij. 
Nogmaals, ouders bedankt!

#Oppadmet... Thijs de Jong van 
Snoeperij Jantje

Redacteur: Stijn Geene
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk) 

Aarle-Rixtel - Vandaag bezoekt 
MooiLaarbeekTeenz Snoeperij Jantje 
in Aarle-Rixtel.  De winkel staat vol 
met kinderen die staan te kijken naar 
al dat heerlijke snoep. Thijs de Jong 
werkt hier ongeveer twee jaar, drie 
tot vier dagen per week. Wat doet hij 
allemaal op zo’n dag?

Een gezellige boel
Thijs begint altijd om negen uur 's 
ochtends. Eerst drinkt hij met al zijn 
collega's een heerlijke kop koffie of 

thee. Samen hebben ze het ontzet-
tend gezellig. Nadat ze zijn uitgela-
chen spreekt hij samen met zijn be-
geleiders, die hij eigenlijk als goede 
vrienden ziet, de dag door. Iedereen 
heeft een eigen taak, maar er is veel 
afwisseling. De winkel opent om half 
tien. Eerst moeten ze het snoep bijvul-
len dat op is. In een andere kamer is de 
snoepvoorraad. MooiLaarbeekTeenz 
kijkt zijn ogen uit, dat was heel veel 
snoep! Als er iets op is in de voorraad 
hebben ze een map waar ze een kruis-
je in moeten zetten. Anderen kunnen 
dan goed zien wat er bijbesteld moet 
worden. Thijs vult de voorraad in de 
winkel aan en gaat dan de klanten 
helpen of hij gaat snoep maken.  

Samenwerken
Snoeperij Jantje werkt samen met an-
dere bedrijven door lekkers voor ze te 
maken. Bij Van de Laarschot in Beek 
en Donk, de Klokkengieterij in Aarle-
Rixtel en bij Croy kun je hun spullen 
krijgen. Voor de Klokkengieterij maakt 
Thijs bijvoorbeeld zakjes met thee. 
Alles moet precies worden afgewogen 

en in de juiste volgorde in de zakjes 
gedaan worden. Snoeperij Jantje 
heeft een eigen terras. Als het mooi 
weer is zijn er vaak veel mensen op 
het terras.  Thijs mag dan bestellingen 
opnemen en naar mensen brengen. 

Een trotse medewerker
Thijs staat ook in de winkel en mag 
mensen helpen. In de winkel hebben 
ze snoep, bonbons en cadeautjes. Als 
hij mensen mag helpen bij het snoep 
moet hij hoofdrekenen. Dat kan hij erg 
goed. Soms telt hij er wel eens langs 
maar dit wordt weer goed opgelost. 
Zelf snoept hij niet erg veel. Zijn lieve-
lingssnoep is de Crazy Lipstick, deze 
is eerst zuur en wordt daarna zoet. 
Het is vaak erg druk. Dit maakt Thijs 
niks uit en hij kan erg goed rustig blij-
ven. Thijs doet dit werk heel graag en 
heeft het naar zijn zin. Hij staat altijd 
met een glimlach te werken. “De tijd 
vliegt voorbij en voordat je het weet 
is de tijd al weer om en moet je naar 
huis", zegt Thijs glimlachend.

Medewerker Thijs de Jong wijst zijn favoriete snoepjes aan 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

1.00

1.00
4 stuks

50%
KORTING

2.99
kilo 5.98

7.99
2 stuks

1+1
GRATIS

5.00
3 doosjes

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 t/m zaterdag 16 juli 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Licor 43, Smirnoff 
premium  vodka 

of gold collection*
fl es 700/1000 ml.

19.39-22.99

Legner 
lichte borrel*

literfl es

11.99

mijn slijterij

Pepsi, 7UP, Rivella
of Sisi frisdrank

fl es 1500 ml.

Lay’s Superchips of Cheetos zoutjes
2 zakken à 110-215 gram

2.36-2.66

Roomboter croissants
vers uit eigen oven
4 stuks

2.36

Culinair beenhammetje
naturel, kaas-spek 

of honing-mosterd
500 gram

Grote zoete 
Hollandse kersen
500 gram

3.99

Remia feestsaus, satésaus, Salata 
dressing of Salata kruidenmix 

voor dressing
fl acon 250-500 ml.

tube 75 ml.
bak 500 ml.

1.23-1.89

1.99
2 zakken

per 500 gram van 11.99 voor 5.99

Dreft wasmiddel
fl acon 1110/1430 ml.

doos 16 stuks
2 stuks naar keuze

8.22-12.96

Bij aankoop van 2 fl essen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl essen Pepsi cola max 

à 1500 ml. van 3.26 voor 1.63

Douwe Egberts capsules of l’Or 
espresso caps
3 doosjes à 10 stuks

7.62-10.89

19.39-22.9919.39-22.9919.39-22.99

15.89 8.89
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Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop sluit dinsdag 19 juli het seizoen 
muzikaal af en luidt de vakantieperio-
de in met een populair zomerconcert. 
Het wordt gehouden nabij het terras 
van café Bij van Dijk en begint om 
19.30 uur. 

Tijdens het concert is de Dorpsstraat 
vanaf de Heindertweg tot de 
Kerkstraat afgesloten, zodat u rustig 
en ontspannen kunt genieten van een 
gevarieerd programma, gespeeld door 
de verschillende orkesten van de har-
monie. Achtereenvolgens kunt u op-
tredens beluisteren van de slagwerk-
groep, opleidings- en leerlingenorkest, 
La Banda, OJO en het harmonieorkest. 

Natuurlijk hopen ze dat de weergoden 
hen gunstig gestemd zijn. Mocht dit 
niet zo zijn, dan wordt het concert ge-
houden in zaal Bij van Dijk. 

Mariahout – Oude sprookjes in een 
nieuw jasje steken, een specialiteit van 
de jeugdgroep van Toneelvereniging 
Mariahout. ‘Sneeuwwitje en de ze-
ven dwergen’ is door Michelle van 
Daalhoff bewerkt tot een eigentijds 
sprookje.

Eenzame koning
Na de dood van zijn vrouw heeft ko-
ning Gerbrand alleen zijn dochter, 
prinses Willemien, over. Hij organiseert 
een prachtig feest voor haar zestiende 
verjaardag. Zelfs de hipste band uit het 
land, ‘The Dwarfs’, komen er optreden. 
Prinses Willemien wil geen feest. Ze 
wil dat haar vader gelukkig is. Er wordt 
een oproep voor een nieuwe vrouw 
gedaan. Zakken met post komen aan 
op het kasteel. Uiteindelijk valt de ko-
ning als een blok voor Samantha. Maar 
of Samantha nu zo’n aardige dame is?

Voor jongeren door jongeren
De jeugdgroep van Toneelvereniging 

Mariahout bestaat uit volwassenen 
en jongeren. Vanaf de middelbare 
school kunnen toneelspelers deelne-
men aan een gezelschap dat in de zo-
mermaanden een groot aantal open-
luchttheaters in Nederland bezoekt. 
‘Sneeuwwitje en The Dwarfs’ is een 
komische en kleurrijke voorstelling die 

jong en oud aanspreekt. Een humo-
ristisch stuk met een knipoog naar de 
gebroeders Grimm.

Speeldata: 23 juli 19.00 uur, 31 juli 
14.30 uur en 4 augustus 14.30 uur.

Bedrijf: ’t Skooltje kinderopvang
In gesprek met: Estelle van der Ploeg

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

In 2014 kwam een droom uit. Estelle startte 
haar eigen kinderopvang aan de Boerhaavelaan 
in Helmond. Door jarenlange ervaring wist ze 
dat kinderopvang beter kon: kleinschaliger, 
persoonlijker en flexibeler. Kinderen en ou-
ders centraal. Leidsters met minder werkdruk. 
Deze werkwijze sloeg aan. Naast een tweede 
Helmondse locatie werd in Beek en Donk aan 
de Koppelstraat, bij de Donkse brug, een derde 
opvang geopend.

Kinderopvang wordt op verschillende plaatsen 
aangeboden. Wat maakt jouw kinderopvang 
anders dan andere, Estelle?
“Wij zijn huiselijk en flexibel”, legt Estelle uit. 
“Omdat we kleinschalig zijn kennen we elkaar. 
We werken met passie en stralen dat ook uit. 
Bewust dat ieder gezin anders is geven we aan-
dacht aan alle gezinsleden.” Estelle heeft meer 
dan twintig jaar ervaring in de kinderopvang. 
Begonnen als leidster werd ze uiteindelijk di-
recteur van een grote opvangorganisatie. “Het 
onpersoonlijke brak me op. Ik kende kinderen 
en ouders niet meer”, vertelt Estelle die het roer 
omgooide. “Persoonlijke aandacht voor men-
sen”, zegt Estelle. “We vormen een gezinsstruc-
tuur, een grote familie. Persoonlijk en warm. We 
helpen elkaar.”

Persoonlijke aandacht is een van jouw kern-
waardes, daarnaast ben je flexibel. Wat kun je 
als ouder verwachten?
“Bij ons kun je altijd terecht”, legt Estelle uit. 
“In principe hebben we opvang van 07.30 uur 
’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds (met uitloop 
van 7.00 tot 19.00 uur). Wij denken met ou-
ders mee, ook nà sluitingstijd.” Er wordt gretig 

gebruik gemaakt van een Ap waarop Estelle 24 
uur per dag bereikbaar is. Alle soorten opvang 
zijn mogelijk, tegen één vast, laag uurtarief. Tot 
op zondagavond kunnen opvanguren en dagen 
doorgegeven worden. Geen vaste contracturen 
op papier want door onvoorspelbare factoren 
kunnen andere uren nodig zijn. “Een extra op-
vangdag of ruildagen zijn altijd mogelijk. Niet 
opgenomen opvanguren kunnen gedurende 
het gehele kalenderjaar kosteloos op een andere 
dag worden ingezet”, vertelt Estelle. Leidsters 
en groepen blijven hetzelfde. “Voor kinderen 
en ouders geen vreemde gezichten”, legt Estelle 
uit. “Een kind heeft behoefte aan continuïteit.”

Naast kinderopvang heeft ’t Skooltje ook een 
BSO. Kun je je met deze opvang ook onder-
scheiden van andere opvang?
Estelle lacht. “We halen en brengen alle kin-
deren, persoonlijk met onze eigen bus van en 
naar school. We zijn net zo flexibel als bij onze 
kinderopvang.” Estelle laat de prachtig gedeco-
reerde naschoolse opvang zien. “Verschillende 
ruimtes voor verschillende kinderen.” Stralend 
toont Estelle enkele themakamers. Een suiker-
zoete meidenkamer, een sportieve voetbalkamer 
en een stoere gamekamer. “Hier komt de kin-
derdisco”, zegt Estelle. “We zijn bezig met een 
snoezelruimte. Rust of lekker terugtrekken is 
belangrijk op alle leeftijden.” Estelle is helemaal 
enthousiast over ‘Messy play’.  Kinderen mogen 
knoeien, knutselen en experimenteren met ma-
terialen waar ze lekker vies van kunnen worden. 
“Heerlijk ervaringen opdoen en vies worden”, 
lacht Estelle. “Wij zorgen dat kinderen na af-
loop weer fris en schoon met ouders meegaan.” 
Estelle is van plan om ‘Messy play’ ook buiten 
de opvang aan te bieden. Gelukkig heeft brui-
sende Estelle naast haar team ook haar man als 
steun en toeverlaat. Haar trouwjurk is door de 
kinderen van haar opvang vrolijk met tientallen 
handjes versierd. Bij ’t Skooltje kan dat allemaal.

Kinderopvang ’t Skooltje is gevestigd in Beek en 
Donk aan de Koppelstraat 97. 

Meer informatie? www.t-skooltje.nl of neem 
contact op met Estelle van der Ploeg 0616373066.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN GESPREK MET... ‘T SKOOLTJE

Estelle (in het rood) met één van de leidsters en een aantal kinderen in ’t Skooltje bij haar versierde trouwjurk 

Eigenzinnige Sneeuwwitje en The Dwarfs

Voorbespreking commissies 
met achterban De Werkgroep

Spelers Sneeuwwitje en The Dwarfs

Laarbeek - De politieke partij De 
Werkgroep  houdt op donderdag 14 
juli, in multifunctioneel centrum De 
Dreef te Aarle-Rixtel,  om 20.15 uur 
een voorbespreking van de commissies 
Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en 
Algemeen Bestuur. Deze worden gehou-
den op 19, 20 en 21 juli in het gemeente-
huis van Laarbeek te Beek en Donk. 
 

Onderwerpen: Evaluatie toelage huis-
houdelijke hulp, bestemmingsplan kom 
Lieshout (De Stater), locatie studie 
woning Aarle-Rixtel, stand van zaken 

bouwplannen en bereikbaarheid Zuid-
Oost Brabant, financiële eindrapportage 
voorzieningenclusters.
 
Alom onderwerpen die inwoners van 
Laarbeek aangaan. De Werkgroep hecht 

veel waarde aan uw mening en opvattin-
gen. Ga dus naar hun voorbespreking op 
donderdag 14 juli.   Zij horen en zien u 
graag. Zij schenken een heerlijke kop kof-
fie of thee, en denk en praat mee.

Zomerconcert Harmonie De 
Goede Hoop

Archieffoto van het zomerconcert in 2015

Mariahout – De ontspannings-
groep KBO Mariahout zoekt in ver-
band met ziekte een regisseur(se).

Dit om hun eenmalige optreden 
met carnaval 2017 te komen ver-
sterken. De groep bestaat uit 18 
KBO-leden en met hun optreden 

brengen zij sketches en acts in car-
navaleske uitvoering. De avond-
vullende programma’s uit vorige 
jaren zijn via dvd’s te bekijken. Voor 
meer informatie kan men contact 
opnemen met Harrie Bekx, tel. 
0499-421613 of via e-mail 
bekx0008@planet.nl. 

Ontspanningsgroep KBO zoekt 
regisseur

Lieshout – Wil jij nog een span-
nende avond voor de vakantie be-
leven, kom dan naar de vakantie 
kienavond van buurtvereniging 
Plan West.

Op woensdag 20 juli wordt een 

kienavond gehouden in zaal de 
Koekoek met prachtige vakantie-
tassen als prijs. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 18.30 uur. Iedereen is wel-
kom op de kienavond van buurt-
vereniging Plan West.

Vakantiekienen bij 
buurtvereniging Plan West
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Tot en met 31 juli wordt onze winkel verbouwd.

Hierdoor is het buitenterrein moeilijker 

bereikbaar. Wij geven 25% ongemak korting 

op alle planten van deze afdeling!

Iedere zondag open 
van 12.00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Het mooiste groenVerbouwingsvoordeel
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Op alle Tuinplanten 
van ons buitenterrein!

25%  
ONGEMAK 
KORTING
EXCL. LOPENDE AANBIEDINGEN

TIP! Geniet van 
wat lekkers in 
het Tuincafé

Snijbloemen Citroengeranium
Prachtige zonnebloemen 
80-cm lang
€ 0,99 p/stuk

Heerlijk geurend en een ideale 
muggenbestrijder!
€ 2,99 p/stuk

Prachtige zonnebloemen 
80-cm lang
€ 0,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Echinacea
“Zonnehoed”
vaste plant 
70-cm hoog in 
19-cm pot
van € 11,95

nu

€6.99€6.99
1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17:00 uur
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Echinacea
“Zonnehoed”

70-cm hoog in 

Starterswoningen project 
Isidorushoeve opgeleverd 

Beek en Donk - Afgelopen week werden 
de eerste starterswoningen van project 
Isidorushoeve op de Beekse Akkers in 
Beek en Donk opgeleverd. Aannemer 
Hendriks Coppelmans overhandigde de 
sleutels aan de nieuwe bewoners.

Isidorushoeve is een nieuwe woonwijk 
met een landelijk karakter. Mooie lanen 
met bomen en royale parken vormen 
het decor voor een woonomgeving 
waar je je thuis voelt. In totaal zijn er 
22 starterswoningen gebouwd. De ko-
mende weken worden deze allemaal 
opgeleverd. 

Gallery 
Berkendijkje

Bij Diana’s kunt u terecht voor:
Sieraden uit eigen atelier, 

unieke handgemaakte sieraden 
van glas, wol en keramiek, 
voor sieraden in opdracht, 

maar ook voor reparatie van 
uw eigen sieraden.

Iedere vrijdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Buiten openingstijden op 
afspraak. Tel. 06-49666336

 

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

V.l.n.r. Ron Cornelissen koopbegeleider van Hendriks Coppelmans 
en bewoners Nicole van der Aa, Mathijs van Hoof en Peter Swinkels

Koopbegeleider Ron Cornelissen 
overhandigt de sleutel aan 
bewoner Karel van Deurzen 

ABL tevreden met kadernota 2017
Een van de belangrijkste vergaderingen 
op de kalender van de gemeenteraad, is 
de bespreking van de Kadernota. Dit is 
een document waarin de plannen voor 
het daarop volgende jaar worden be-
sproken. Tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 7 juli jl. stond de Kadernota 
voor 2017 op de agenda. Deze kader-
nota heeft als titel: ‘Laarbeek gaat voor 
duurzaam’. 

Het is de taak van de politiek om de wen-
sen van de inwoners en de taken van de 
overheid samen te smelten tot een prettig 
en goed duurzaam leefklimaat. In Laar-
beek is het prettig wonen en dat moeten 
we zo houden. Dit betekent zorgvuldig 
omgaan met beschikbare middelen. Dit is 
een mooie maar vaak ook moeilijke uit-
daging, wat we ook teruglezen in deze 
Kadernota. Tegelijkertijd zijn we blij om 
te zien dat we ook alweer veel hebben 
bereikt.

Concreet gaan we hieronder in op enkele 
punten die we als ABL hebben aangestipt 
bij de bespreking van de kadernota:

• Vele vluchtelingen zoeken hulp in Eu-
ropa, ook in Nederland. Welke bijdrage 
we in Laarbeek we ook gaan leveren, het 
is wat ons betreft een vereiste, dat een 
goede communicatie met onze inwoners 
plaatsvindt. Wij willen niet dat onze in-

woners via de krant moeten lezen wat 
eventuele plannen in zijn. 
• Bereikbaarheid en economie gaan hand 
in hand. Het verbreden van de N279 tot 
een vierbaansweg van Veghel tot Hel-
mond kan op onze goedkeuring rekenen, 
als nut en wordt noodzaak bewezen. 
Maar ook de problematiek rondom de 
N615 moet meegenomen worden om 
een betere doorstroming te krijgen, en 
heeft hierbij voor ons prioriteit 1. Maar 
wel met een realistische insteek. De fi-
nanciële middelen zijn namelijk beperkt. 
• Een ander punt van de ontwikkelagen-
da is het faciliteren van het Voortgezet 
Onderwijs. Begin dit jaar hebben we als 
ABL al aandacht gevraagd voor het Com-
manderij College. Een school die groeit en 
een prognose die dit bevestigt. Dit vraagt 
om vooruit denken. Het gezamenlijk met 
de scholen formuleren van een integrale 
Onderwijsvisie heeft onze voorkeur. 
• Wij mogen ons in Laarbeek gelukkig 
prijzen met een groot aantal vrijwilligers. 
Wij zijn er erg trots op. Onze zorgen gaan 
wel uit naar alle vrijwilligers in de zorg. 
Door de bezuinigingen is de druk op deze 
vrijwilligers groter geworden. Zij zor-
gen er echter voor dat het sociale leven 
voor veel mensen doorgang kan blijven 
vinden. Wij vragen nadrukkelijk om ook 
hier in de toekomst veel aandacht voor 
te hebben. 
Nu de economische situatie zich verder 

lijkt te herstellen, zien we 
in Laarbeek de bouwac-
tiviteiten op diverse plaatsen toenemen. 
De verkopen lopen voorspoedig, zoals tot 
onze grote tevredenheid onlangs in Lie-
shout met Nieuwenhof Noord. Zorgen-
kindje blijft voor ons Aarle-Rixtel. Uiter-
aard zijn in plan ‘Het Klavier’ nog diverse 
nieuwbouwmogelijkheden, toch zijn we 
blij dat ieder moment een locatiestudie 
voor nieuwe plannen afgerond wordt. 
Aandachtspunt voor ABL is, dat we blij-
ven bouwen naar behoefte. 
• Laarbeek is en blijft een financieel ge-
zonde gemeente, met de laagste lasten in 
onze regio.
• De voorgestelde OZB verhoging van 
3% voor 2020 is in dit stadium niet wen-
selijk. ABL heeft voorgesteld om voor de 
bespreking van de begroting dit najaar 
te onderzoeken of deze OZB verhoging 
voorkomen kan worden. 
• ABL is blij met de weg die is ingeslagen 
met het duurzaamheidsproject. De aftrap 
heeft even op zich laten wachten, maar 
er wordt nu volop actie ondernomen. 
De duurzaamheidsmarkt van afgelopen 
zondag was een groot succes, dit wijst op 
draagvlak. We hebben wel enkele sugges-
ties gedaan. De kadernota geeft aan dat 
er 20 nieuwe oplaadpalen bij komen. Het 
zou de burger helpen als er een ‘kaart’ 
komt waar de palen te vinden zijn. Daar-
naast pleiten we voor de invoering van 
een parkeerschijf voor oplaadplaatsen zo-
dat doorstroming op parkeerplaatsen met 
een oplaadpaal gegarandeerd wordt. 
• Bij de transitie van Peel 6.1 naar Peel-
gemeenten met de 5 overgebleven ge-
meenten willen we dat er aandacht blijft 
voor het dicht bij de mensen houden van 
de zorg en het inschakelen van plaatselij-
ke initiatieven. 

Fractie Algemeen Belang Laarbeek
Monika Slaets –Sonneveldt
Ron Verschuren
Jordy Brouwers

LEZERSPODIUM

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524
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Inschrijven   

Outdoor Laarbeek!!  
Parklaan 2 Beek&Donk 
3 aug & 17 aug  
14.00 – 16.00 u. 

€5,00 pp. per keer 

 

 
Basketballen!! 

Sporthal De Klumper 
Papenhoef 2  

Lieshout  
9 aug (12t/m18) 
23 aug (6t/m12) 

18.00-19.30 u.      
Gratis deelname 

  
 

  
 

             
                 

 
 

 

0 pp. per keer

                

€5,00 pp. per keer

                                                
8 t/m 12 

jaar  
 

Boksen!! 
Boksclub Riny Heesakkers  
Otterweg 29a Beek&Donk  

2 aug & 16 aug. 
18.00 – 19.00 u.     Gratis deelname 

 

Turnen!! 

Turnvereniging De Ringen  
Sporthal Den Ekker 

Muzenlaan 2a Beek&Donk 
 22 aug & 29 aug. 

 11.00 – 12.30 u.     Gratis deelname 

 

Tennissen in Lieshout!! 
TV De Raam  

Provincialeweg 22 te Lieshout  
4 aug & 18 aug. 

 13.00 – 14.30 u.     Gratis deelname 

 

Tennissen in Aarle-Rixtel!! 
TV De Hut  

Bakelseweg 9 te Aarle-Rixtel 
27 Juli 

15.00 – 16.30 u.     Gratis deelname 

 

ZOMERVAKANTIE ACTIVITEITEN

Zoveel mogelijk kinderen kennis laten 
maken met zoveel mogelijk sporten. 
Dat is het doel van Sportwerker Jac-
cy van den Enden en zijn stagiaire 
Roel van Mook. In de zomervakantie 
organiseren ze daarom de Zomer-
vakantie Activiteiten. Kinderen en 
jongeren tussen 4 en 18 jaar kunnen 
zich aanmelden voor een middagje 
boksen, turnen, tafeltennis, badmin-
ton, zwemmen, survival, basketbal of 
tennis.

Sportief programma in samenwerking 
met sportclubs en verenigingen
Uit een registratie die Jaccy en Roel 
hielden onder Laarbeekse basisscho-
len bleek, dat maar liefst 85% van alle 
basisschoolleerlingen in de gemeente 
sportief actief is. Dat is een verbluf-
fend resultaat, maar volgens de sport-
werkers is er altijd ruimte voor verbe-
tering. Zij willen kinderen graag kennis 
laten maken met meer verschillende 
soorten sporten. En de kinderen die het 
lastig vinden de juiste sport te vinden, 
willen ze graag ondersteunen bij hun 
zoektocht. Jaccy vertelt: “We kwamen 
op het idee van de Zomervakantie 
Activiteiten. Een sportief programma 
in samenwerking met sportclubs en 
verenigingen in Laarbeek tijdens de 
zomervakantie. Kinderen kunnen zich 
inschrijven voor de sporten waarmee 
ze graag kennis willen maken en zul-
len een leuke en sportieve middag 
beleven. De activiteiten kondigen we 

aan door middel van posters en via de 
Facebooksite van Laarbeek Actief.”

Sport op school
Eén van de manieren om kinderen en 
volwassenen structureel meer aan het 
sporten te krijgen is het dichter bij el-
kaar brengen van sport en onderwijs. 
Er zijn tegenwoordig nauwelijks meer 
sportvakleerkrachten werkzaam op 
basisscholen, terwijl daar wel dege-
lijk vraag naar is. ViERBINDEN heeft 
van de gemeente Laarbeek een aan-
tal uren beschikbaar gekregen om de 
Laarbeekse basisscholen te adviseren 
en te ondersteunen op het gebied van 
sport. Jaccy licht toe: “Ik geef leer-
krachten tips over de invulling van de 
gymlessen. Ook tips over het waar-
borgen van de veiligheid tijdens het 
sporten zijn een belangrijk onderdeel 
van mijn advies.”

Sporten in samenwerking met vereni-
gingen
Daarnaast kan Jaccy in samenwerking 
met verenigingen clincics organiseren 
op de basisscholen. Leerlingen maken 
op die manier kennis met de sporten 

die zij binnen de gemeentegrenzen 
kunnen beoefenen. “Voor de ver-
enigingen is dit een mooie kans om 
hun aanbod onder de aandacht te 
brengen van potentiele toekomsti-
ge leden”, vertelt Jaccy enthousiast. 
“Voor de kinderen is het een manier 
om te ontdekken welke mogelijkhe-
den er zijn en wat ze leuk vinden.” De 
clinics zijn niet de enige mogelijkheid 
die Jaccy aan verenigingen biedt ter 
ondersteuning. “Verenigingen kunnen 
ook bij mij terecht als ze tegen vragen 
of problemen aanlopen. Bijvoorbeeld 
over de begeleiding van kinderen of 
bij het opstarten van een speciaal pro-
ject. Op dit moment help ik bijvoor-
beeld de badmintonvereniging in Beek 
en Donk bij hun trainingsprogramma 
voor de allerjongste leden. Ook bij de 
Rollerclub ‘De Oude Molen’ in Beek 
en Donk ben ik actief. Hier geef ik 
lessen aan de hand van corestability 
training.”

Iedereen die zich aan wil melden 
voor de Zomervakantie Activiteiten 
kan daarvoor naar de Facebookpagi-
na Laarbeek Actief gaan voor meer 
informatie. Of je stuurt een mail-
tje naar jvdenden@vierbinden.nl.
Ook scholen of verenigingen die meer 
informatie willen over de mogelijkhe-
den om ondersteuning of begeleiding 
aan te vragen van ViERBINDEN Sport-
werk kunnen een mail sturen naar dit 
mailadres.

Maak kennis met allerlei sporten tijdens de Zomervakantie Activiteiten!

ViERBINDEN.NL

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR DESKUNDIG ADVIES!

ACTIE! HSA66 accuheggenschaar 
+ 2 x accu + lader STIHL HSA 66 accuheggenschaar

Deze accuheggenschaar overtuigt door 
een hoge effi ciëntie, een laag gewicht 
en een constant aantal slagen zelfs bij 
intensief gebruik.

ACTIEPRIJS

€ 599

MOBIEL,

GERUISLOOS,

KRACHTIG.

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Jeugd t/m 18 jaar
komen in aanmerking 
voor subsidie. Zie 
www.gemeentelaarbeek.nl
onder kunst & cultuur

Terrasconcert Seniorenorkest St. Caecilia Beek en Donk doneert naar 
Afrikaanse 
Albino’s

Lieshout/Mariahout - Na het optre-
den op de feestelijk muzikale hap-
pening afgelopen weekend bij gele-
genheid van het 140 jaar bestaan van 
Harmonie St. Caecilia en de 60-jarige 
Slagwerkgroep, geeft op zondag 17 
juli het Seniorenorkest, ook onderdeel 
van die harmonie, weer een concert 
op het terras van Café-Restaurant 
de Pelgrim aan de Mariastraat in 
Mariahout. U kunt dan weer genieten 
van gezellige, vrolijke muziek onder 
het genot van een drankje.

Velen zullen zich het concert van 23 
augustus vorig jaar nog herinneren. 
Het was genieten van een stralend 
zonnetje en een lekker drankje. Maar 
het was vooral ook de vrolijke muziek 
van het Seniorenorkest in de open 
lucht die daar een extra tintje aan gaf. 

Het Seniorenorkest Sint Caecilia, on-
derdeel van de gelijknamige Harmonie 
uit Lieshout, is in september 1994 op-
gericht. De doelstelling was en is, om 
op hogere leeftijd zo lang en zo goed 
mogelijk muziek te blijven maken. Het 
motto is ‘we doen wat we kunnen, 
maar het gaat niet altijd zoals we wil-
len’. Maar ook gezelligheid staat bij 
het muzikale gezelschap hoog in het 
vaandel. De leden zijn allemaal 55 
jaar of ouder. Het ledenbestand mag 
inmiddels regionaal genoemd worden, 
want ze komen uit alle windstreken 

in de omgeving van Lieshout. Het 25 
leden tellende orkest staat sinds 2011 
onder de bezielende leiding van Piet 
van Neerven uit Beek en Donk. 

Jaarlijks treedt het orkest zo’n 15 tot 20 
keer op, onder meer in verzorgings-, 
en verpleeghuizen en bij feestelijke 
gebeurtenissen in Laarbeek, maar ook 
daarbuiten. Het repertoire van het or-
kest bestaat uit prettig in het gehoor 
liggende muziek zoals polka’s, walsen, 
marsen en andere populaire muziek 
van verschillende genres. Het optreden 
kan gezien worden als een afsluiting 
van het seizoen. En het publiek zou het 
kunnen ervaren als een gezellig begin 
van de vakantieperiode. Leuk voor de 
thuisblijvers, maar ook voor diegenen 
die in de omgeving op vakantie zijn. 
Want het orkest speelt uiteraard niet 
alleen voor de plaatselijke bevolking. Is 

de omgeving van het dorp zo wie zo 
aantrekkelijk voor een fietstocht, een 
bezoekje aan het hart van Mariahout 
met natuurlijk de beroemde grot is ook 
de moeite waard. En aanstaande zon-
dag in het bijzonder, want dan kunt u 
dus tevens meegenieten van de mu-
ziek, eventueel met een kopje koffie of 
iets fris natuurlijk. 

Het terras is groot genoeg voor een 
talrijk publiek. Het orkest speelt van-
af een heus podium vóór het terras 
op de afgesloten Bernadettestraat. 
Het belooft in ieder geval heel gezel-
lig te worden. De weergoden hebben 
beloofd te zullen meewerken. De 
aanvang is 14.00 uur. Maar mochten 
de omstandigheden niet geschikt zijn 
voor een buitenconcert, dan gaat het 
evenement helaas niet door.

Beek en Donk - Dwight Vlijter rolt als 
vrijwilliger op dit moment zeer suc-
cesvol een actie uit om geld in te za-
melen voor Albino kinderen in Afrika. 
Die worden door hun afwijkende 
huidskleur vaak verstoten om in de 
meest vreselijke omstandigheden te 
belanden.

Zonnebrandcrème doet al heel veel 
goeds en Dwight Vlijter spant zich sa-
men met deze landelijke actie in om 
zoveel mogelijk zonwerende en huid-
verzorgende crème in te kopen en 
voor deze kinderen te versturen naar 
Afrika. “Het aantal donatiepunten in 
Beek en Donk is afgelopen week sterk 
toegenomen door deze actie. Dit is 
een heel speciaal moment om bij stil 
te staan”, meldt Dwight Vlijter, die het 
volgende tekstje bijvoegde met als titel 
‘Afrikaanse Albino’s’.

Zo Kwetsbaar en weerloos
Dagelijks ernstig verbranden onder de 
felle zon
Dagelijkse angst voor ontvoering en 
moord 
Dagelijks een zonnebril voor pijnlijke 
ogen
Dagelijks leven met verjaging en 
pesterijen
Dagelijks met een petje of hoedje op
Dagelijks smeren met 
zonnebrandcrème

De donatiepunten in Beek en Donk zijn; 
Park Paviljoen, Driessen, Dierenwinkel 
Hendriks, Van Helvoort, De 4 sei-
zoenen, Annet Mode, Sportshop 
Laarbeek, Rijwielhandel van de Berg, 
’t Verswarenhuys, Jan Linders, Slagerij 
Brouwers en Emté. In Lieshout is dit: 
Haarmode Annemarie Lieshout.  
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Zorg om het Dorp presenteert Woonvisie 2016
Mariahout - Deze woonvisie is vast-
gelegd door werkgroep ‘Wonen’ van 
vereniging Zorg om het Dorp. Dit nadat 
de enquête ‘Wonen en leefbaarheid in 
Mariahout ná 2016’ door 155 personen 
is ingevuld. Hiervan gaven 30 deelne-
mers aan buiten Mariahout te wonen. 

Uitgangspunt: In Mariahout bezit 85% 
van de huishoudens een eigen woning. 
Weinig mensen wonen gehuurd. Het 
eigen woningbezit betreft vooral huizen 
in het middensegment, bewoond door 
gezinnen of ouders waarvan de kinde-
ren al het huis uit zijn. Een groot aantal 
is in eigen beheer gebouwd. Dit hoort 
bij de historie van dit pioniersdorp. 

Wat geeft de uitslag van de enquête aan 
en welke vragen en suggesties levert dat 
op? Met name wordt aangegeven dat 
er behoefte is aan seniorenwoningen, 
zowel huur als koop. Er is een relatief 
grote vraag naar huursubsidiewonin-
gen, maar het is de vraag of dit reëel 
is, want na het verkopen van een huis, 
kan het hebben van eigen vermogen de 
deur naar subsidiewoningen dicht doen. 
Goede voorlichting hierover is nodig.   

Starters melden zich voor starterswo-
ningen (koop) en voor ’in aanvang 
huurhuizen om later over te gaan tot 
koop’. Het kopen van doorstroomwo-
ningen kan vooral plaats vinden binnen 

de huidige markt van de te verkopen 
eengezinswoningen, m.n. van ouderen 
die door willen stromen naar senioren-
woningen. 

Voor de toekomst van Mariahout, wordt 
met het bouwen van huurwoningen in 
en rond het klooster ‘Mariënhof’ aan 
de vraag kunnen voldaan; deze zullen 
een grote aanwinst zijn. Zeker gezien de 
doelstellingen van ‘zorg voor elkaar’ en 
‘energieneutraal’, passen deze wonin-
gen in het Mariahout van de toekomst. 
Naast de huurwoningen is er ook vraag 
naar betaalbare koopwoningen. Zorg 
om het Dorp is van mening dat het type 
huis met ‘1 slaapkamer beneden (ge-
lijkvloers) en minimaal 2 slaapkamers’ 
de voorkeur geniet. De benedenkamer 
kan naar wens een slaap- en/of huiska-
merfunctie krijgen.  Als deze woning in 
de sociale prijsklasse valt dan is deze te 
kopen door zowel de starters, medioren 
als senioren.  Goede informatie over het 

levensloopbestendig maken van be-
staande huizen is ook een optie.  

Wat koopwoningen betreft wordt er 
aangegeven dat bouwen in eigen be-
heer voorkeur heeft. Deze mogelijkheid 
moet dus blijven bestaan op D’n Hoge 
Suute. 

Tot slot roept de wens naar koopwo-
ningen ‘met 1 slaapkamer (gelijkvloers) 
beneden en minimaal 2 slaapkamers’ de 
vraag op hoe deze te realiseren zijn. Het 
realiseren via CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) neemt veel tijd in 
beslag welke vooral senioren niet altijd 
gegeven is. 

Wat kan de gemeente Laarbeek 
en kunnen de projectontwikkelaars 
en andere mogelijke partijen hier-
in betekenen? Meer info vindt u op 
www.zorgomhetdorp.nl. 

Lieshout - De Beweegtuin bij 
Franciscushof in Lieshout ligt 
klaar voor de officiële openings-
ceremonie. Deze is op dinsdag 23 
september, tijdens de Nationale 
Week voor Bewegen. 

De Beweegtuin is een geschenk 
van Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout aan alle inwoners, ter 
gelegenheid van het zestigjarig 
jubileum van de vereniging. Met 
hulp van sponsoren en vrijwilligers 
kon dit project tot stand komen. 
De Lieshoutse seniorenvereniging 
hoopt dat veel mensen er gebruik 
van maken. Over de officiële ope-
ning gaat u nog meer horen.

Beweegtuin Franciscushof 
gereed voor opening

Spaar onze 
advertenties, bij 
10 verschillende: 

10% korting bij uw 
aankoop. Niet op 

afgeprijsde artikelen

GEHELE ZOMERCOLLECTIE 
BABY/PEUTER KLEDING 
25 - 50 % KORTING !!

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

     2+1
GRATIS

pantalons

Koppelstraat 1
Beek en Donk

     2+1
GRATIS

pantalons
     2+1

pantalons
     2+1

Koppelstraat 1
Beek en Donk

Koppelstraat 1
Beek en Donk

Koppelstraat 1

www.vanhalstomerij.nl

Actie is alleen geldig in juli
en geldt niet voor leer & suede.

     2+1
GRATIS

pantalons

Agrariers:
Is uw maisperceel ook dichtgeslagen door de regenval?

Wij hebben de mogelijkheid uw mais te schoffelen, met 
of zonder rij bemesting.

Voor informatie:
Loonbedrijf G. Kanters
Tel: 0413-209709   06-22773371 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 13 JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15

Angry Birds: De film: 
13:15

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL): 13:45 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
14:00 16:15

Renesse 
16:00 20:00

The Legend of Tarzan: 
16:00 

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV): 18:15

The Legend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

DONDERDAG 14 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

VRIJDAG 15 JULI 2016 

Finding Dory (NL) 3D: 
16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):16:00

Angry Birds: De film: 
16:00

The Legend of Tarzan: 
16:00  19:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Renesse 
19:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:00 21:30

The Legend of Tarzan 3D: 21:15 

Now You See Me 2: 
21:30

Independence Day Resurgence:  21:45

ZATERDAG 16  JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 21:30

Angry Birds: De film: 
13:15 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):13:30 15:45

The Legend of Tarzan: 
16:00  19:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Renesse 
19:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:00 21:30

The Legend of Tarzan 3D: 21:15

Independence Day Resurgence:  21:45

ZONDAG 17 JULI 2016

De GVR (NL) 3D  
11:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):11:00  13:30 15:45

Angry Birds: De film: 
11:00 13:30 16:15

Finding Dory (NL) 2D: 
11:00

Now You See Me 2: 
13:15

Finding Dory (NL) 3D: 
13:45 16:15

The Junglebook 2D: 
16:00

Finding Dory (OV) 3D: 
19:30

The Legend of Tarzan: 
19:30 

Renesse: 
19:45

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):19:45

MAANDAG 18 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

DINSDAG 19 JULI 2016

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

The Legend of Tarzan: 
19:45 

Renesse 
20:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):20:00

WOENSDAG 20 JULI 2016

Angry Birds: De film: 
13:15 16:00

De GVR 3D (NL): 
13:15 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (NL):13:30 15:45

Finding Dory (NL) 2D: 
13:30 16:00

Ice Age 5: Collision Course 3D (OV):18:15

The Legend of Tarzan: 
19:45 

De GVR 3D (OV): 
19:45

Renesse 
20:00

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Kadernota 2017
De Kadernota bevat de richtlijnen voor de begro-
ting 2017. Op basis van de uitgangspunten zoals 
verwoord in de Kadernota gaat de gemeente de 
begroting voor het volgende jaar opstellen. In dit 
opzicht is de Kadernota een belangrijk richtingge-
vend stuk, waaraan terecht de raad grote aandacht 
geeft. 

Sinds enkele jaren zijn de algemene beschouwin-
gen van de behandeling van de begroting in no-
vember verschoven naar juni/juli als de Kadernota 
in de raad aan bod komt. De reden voor deze ver-
plaatsing van de algemeen beschouwingen is op 
zich heel legitiem. In november bij de vaststelling 
van de begroting is er voor de raad nog nauwelijks 
gelegenheid om de begroting op essentiële pun-
ten te wijzingen. Formeel kan het wel, maar in de 
praktijk zijn de mogelijkheden beperkt. Het beleid 
ligt immers vast. Daarom is enkele jaren geleden 
besloten de algemene beschouwingen te vervroe-
gen en deze te houden bij de behandeling van de 
Kadernota. Overweging hierbij was dat het dan 
voor de raad nog mogelijk is om beleidswijzingen 
aan te brengen. De verschuiving naar het midden 
van het jaar zou ook de invloed van de raad vergro-
ten. De raad zou meer grip op het beleid krijgen. 
In theorie is dat ook zo. De praktijk blijkt echter 
weerbarstiger.

De begrotingsbehandeling was altijd een moment 
van bezinning. De raad had dan de gelegenheid 
wat breder in te gaan op de hoofdpunten van be-
leid. Daarvoor waren de algemene beschouwingen 
bedoeld. Zij kon ook van de gelegenheid gebruik 

maken om nieuwe gezichtspunten naar voren 
brengen. Heel vaak deden partijen dat ook. De 
klemtoon lag veelal op de hoofdzaken van beleid. 
Als partijen zich in details gaan verliezen, komt er 
weinig van de algemene beschouwingen terecht. 
Zonde van de tijd als partijen zich hiertoe laten ver-
leiden.

De algemene beschouwingen van deze week 
mondden uit in een zestien tal moties en amende-
menten. Dat is rijkelijk veel. Uiteindelijk na een heel 
lange zit keurde de raad de Kadernota en een mo-
tie over de uitbreiding van de watermaand goed. 
Een mager resultaat voor zoveel inspanningen.

Als ik kijk naar de algemene beschouwing van het 
CDA valt mij op dat de fractievoorzitter, Marcel 
van der Heijden, een goed verhaal had. Hij focuste 
op de hoofdpunten van beleid. Details liet hij ach-
terwege. Mogelijk was zijn verhaal net iets te lang 
voor de tijd die hem was toe bemeten. 

De zorg van het CDA over de stagnerende woning-
bouw, de wegenproblematiek en de aanpak van de 
zorg, kwamen in zijn algemene beschouwingen al-
lemaal aan de orde. Dit zijn natuurlijk ook stuk voor 
stuk hoofdpunten van beleid die nadere aandacht 
verdienen. Terecht dat Marcel van der Heijden hier-
voor aandacht vroeg. En deze ook kreeg.

Namens CDA Laarbeek
Willy van Osch

LEZERSPODIUM

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Laarbeek - Volgende week staan de commissie-
vergaderingen op de politieke agenda. Deze ver-
gaderingen vinden plaats in de raadszaal in het 
gemeentehuis. De agenda’s staan op de site van 
de gemeente Laarbeek.

Op maandag 18 juli worden door de leden van de 
PvdA Laarbeek de commissievergaderingen 

voorbereid. U bent van harte uitgenodigd in De 
Dreef te Aarle-Rixtel, om uw mening te geven 
over de verschillende onderwerpen. Aanvang 
19.00 uur. De koffie staat klaar.



Donderdag 14 juli 2016 29

Lieshout - Met het afscheid van Karin 
van den Biggelaar als wekelijkse bege-
leider van de jeugd is een hiaat ontstaan 
in de groep jeugdbegeleiders dat de ver-
eniging nog niet heeft kunnen oplossen. 
Om die reden komt Badminton Club 
Lieshout met een slim inschrijfsysteem 
waardoor mensen die af en toe eens wil-
len helpen kunnen instromen en zo hun 
bijdrage kunnen leveren aan het spel-
plezier van de jeugd.

Jeugdbegeleiding
De jeugd van Badminton Club Lieshout 
wordt begeleid door een team bestaande 
uit een trainer (Frans van Waardenburg) 
en enkele jeugdbegeleiders. De leiding 
van een trainingsavond bij de jeugd 
wordt gedragen door de trainer. Hij be-
paald welke oefeningen gedaan worden 
en welke spelers waar spelen. De jeugd-
begeleiders assisteren de trainer door de 
jeugd te helpen om de opgedragen oe-
feningen uit te voeren. Op dit moment 
beschikt Badminton Club Lieshout over 
een té beperkte groep jeugdbegeleiders 
en heeft een zoektocht naar nieuwe 
jeugdbegeleiders onvoldoende resultaat 
opgeleverd. Wél hebben diverse poten-
tiële begeleiders gemeld af en toe eens 
te willen komen helpen (bijv. eens per 

maand). Om dat te faciliteren heeft de 
vereniging nu een inschrijfsysteem opge-
zet waar jeugdbegeleiders per trainings-
avond kunnen inschrijven. Op die wijze 
kunnen potentiële begeleiders af en toe 
helpen en heeft de jeugd tóch voldoen-
de begeleiders. Alle seniorleden binnen 
de vereniging kunnen inschrijven op 
dit inschrijfsysteem waardoor niemand 
veel hoeft te doen, en toch iedereen zijn 
steentje bijdraagt. Uiteindelijk streeft 
Badminton Club Lieshout wél naar een 
groep met vaste jeugdbegeleiders maar 
lijkt dit inschrijfsysteem, gezien de situa-
tie, zeker een goede oplossing.

Leo Bosch Trofee
In de strijd om de ‘Leo Bosch Trofee’ heeft 
de jeugd de laatste speelronde afge-
werkt. Ná verwerking van de resultaten 
van die laatste speelronde zijn Margee 
Hilgerdenaar én Pepijn Kerkhof exact ge-
lijk geëindigd op de eerste plaats. Beide 
jeugdspelers hebben immers 188 punten 
bijeengesprokkeld. Om tóch dé winnaar 
van deze interne competitie aan te kun-
nen wijzen is besloten dat beide koplo-
pers een finalewedstrijd tegen elkaar 
spelen. De winnaar van deze wedstrijd 
neemt uiteindelijk de felbegeerde trofee 
uit handen van naamgever, ex-voorzitter 
en erelid, Leo Bosch in ontvangst.

Sportend Laarbeek

judo

badminton

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Op div. showroombanken 
korting tot wel 50%

Volg ons!

Jeugdzaken Badminton Club Lieshout 

Bandexamens bij Budoclub Beek 
en Donk

De jeugd van Badminton Club Lieshout zal middels een 
'inschrijfsysteem' komend seizoen begeleid worden

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

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

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

motorsport Stan van 
Zoggel 1e bij 
klasse 85cc 
kleine wielen

Beek en Donk – Van het MON (Motor 
Organisatie Nederland vond afgelo-
pen weekend het internationaal Youth 
weekend plaats in Overloon. 

De Beek en Donkse Stan van Zoggel 
behaalde hier een eerste plaats in de 
klasse 85cc kleine wielen. Er werd 
twee dagen gereden en er deden cros-
sers mee uit verschillende landen van 

Europa. Stan gaat zich nu richten op 
het NK van de MON. Hij wil hier alles 
op alles zetten om te proberen de titel 
in de wacht te slepen van de 85cc klei-
ne wielen. 

Stan van Zoggel

Beek en Donk - Eind juni werden onder 
deskundige leiding van trainer Bart v/d 
Linden de bandexamens voor alle groe-
pen judo en karate jitsu weer afgenomen. 

Tijdens deze spannende examens heb-
ben de judoka`s weer kunnen laten zien 
wat ze geleerd hebben. Onlangs werden 
de nieuwe banden en slippen uitgereikt. 
Uiteindelijk bleek dat alle 69 budoka`s 
weer voldoende hadden laten zien zodat 
ze allen geslaagd waren.

Hieronder volgen de geslaagden:
Judo
Witte band met 1 gele slip: Daan Brouwers, 
Gavin v/d Rijt, Loek Vermeltfoort, Niels 
van Berlo, Teun Smeets, Tijn Ploegmakers, 
Stef van Gend, Jeremy Thijssen, Mike van 
Asseldonk, Liss Mtoly.
Witte band met 2 gele slippen: Pedro 
Arthur Carneiro Carrilhao, Lennert 
van Rijbroek, Elise van Lieshout, Floor 
Hageman, Jesse Appelhof, Jim Hendriks, 
Vera v/d Bogaard, Fabiana Vanessa 

Trindade Carrilho, Tarek Rijf.
Witte band met 2 oranje slippen: Stijn 
Derksen, Eline v/d Kerkhof, Sarah v/d 
Laar, Teun Doudart de la Gree, Nienke 
Toonen.
Witte band met 2 groene slippen: Lars 
Sebregts, Theun Reloe, Tom Brals, Rens 
v/d Loo, Rick Bolwerk, Jens Vermeltfoort, 
Imke Toonen, Misja Meulenbroek.
Witte band met 2 bruine slippen: Connor 
den Breems, Evi Somhorst, Taina Janssen, 
Thijs Toonen.
Gele band: Sara Spierings, Sten Vereijken.
Gele band met 2 oranje slippen: Noortje 
v/d Bogaard, Willem v/d Vossenberg, 
Jaremy Aarts, Joeri van Zutven, Thom 
Boot, Aron v/d Berg.
Gele band met 2 groene slippen: Tjeerd 
van Rijbroek, Eva Houben, Tijn Korsten, 
Willem van Antwerpen.
Gele band met 2 blauwe slippen: Sven 
Beckers, Jolijn v/d Kerkhof, Suze v/d 
Vleuten, Gijs de Visscher.
Oranje band: Anouk v/d Molengraaf.

Oranje band met 2 groene slippen: Ragne 
v/d Linden.
Oranje band met 2 blauwe slippen: Roel 
v/d Vossenberg.
Groene band: Jeroen v/d Heijden.
Groene band met 2 blauwe slippen: Twan 
Slegers.
Blauwe band: Roy Vialle.
Bruine band: Geertjan v/d Kerkhof, Niek 
Potters.

Karate Jitsu
Wit met gele slip: Anne-Linde Aarnoudse
Gele band: Cathelijne v/d Linden, Miquel 
Werdens
Oranje Band: Rafi Bibi
Groene Band: Grad van Oorschot, Britt 
Beckers.
Blauwe band: Julia Strik, Luuk Gevers, 
Rens van Schaik

Budoka`s proficiat namens bestuur en trai-
ner BC Beek en Donk.

Mariahout - Judoclub Mariahout heeft op 
11 juli de jaarlijkse clubkampioenschap-
pen gehouden. Dit zijn onderlinge wed-
strijdjes door de judoka’s van de club. 

De judoka’s deden erg hun best om een 
mooi plaatsje op het podium te verove-
ren. Er werd fel gestreden en ook door de 
judoka’s die voor het eerst aan een wed-
strijd meededen werd goed tegenstand 
geboden. Iedereen mocht na afloop een 
“cup met de grote oren” in ontvangst 
nemen. 

De uitslagen waren als volgt: 
Poule 1: 1e Yai de Bijl, 2e Ruben Aarts, 3e 
Krijn van Lieshout, 4e Niek Vogels.
Poule 2: 1e Ilko Swinkels, 2e Mees 
Kuijpers, 3e Robin van Kessel, 4e Daan 
van Boekel.
Poule 3: 1e Niek van Berkel, 2e Liz Barten, 
3e Amy Barten 4e  Noa Corsten.
Poule 4: 1e Lars Berkvens, 2e Rik Iven, 3e 

Daan van Zeeland, 4e  Nils van Velthoven, 
5e Sander Leenders
Poule 5: 1e Joost van den Boogaart, 2e 
Daan Beniers, 3e Bram van Lieshout, 4e  
Jens van der Aa. 

Ter afsluiting werd ook de judoka van het 
jaar bekend gemaakt. De judoka’s krij-
gen gedurende het jaar punten voor ver-
schillende onderdelen. Voor de behaalde 
resultaten bij deelname aan wedstrijden, 
examen en het deelnemen aan activitei-
ten die judoclub Mariahout organiseert. 
Ook dit jaar waren de verschillen heel erg 
klein. Judoka van het jaar 2016 is Joost 
van den Boogaart met een totaal van 
120,5 punten. De tweede prijs was even-
als vorig jaar voor Daan Beniers die met 
een puntentotaal van 120 punten kwam 
zeer dichtbij kwam. Bram van Lieshout 
behaalde met 117,5 punten meer pun-
ten als vorig jaar en mocht daarmee dit 
jaar een derde prijs in ontvangst nemen. 

Deze drie prijswinnaars kregen een mooie 
grote beker en voor iedereen was er wat 
lekkers. 

Volgende week is de laatste les voor de 
zomervakantie. Na de vakantie starten 
ze op maandag 5 september. Judoclub 
Mariahout wenst iedereen alvast een fijne 
en sportieve vakantie toe!

Joost van den Boogaart 'Judoka van het jaar'
Het podium met op 1. Judoka van het 
jaar 2016: Joost van den Boogaart, 2. 
Daan Beniers, 3. Bram van Lieshout
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Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 22 juni (vrij bridgen)
1 Francien – Fons 74,67%
2 Mari – Ton 61,81%
3 Truus – Greet 59,38%

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 6 juli 
1. Bets en Annie  58,33%
2. Cellie en Jurgen  56,25% 
Joop en Marian  56,25%
4. Corry en Joos  55,56%
5. Gidi en Gerda  51,39%

Uitslag dinsdag 12 juli
1. Frans en Joos  61,61%
2. Tonnie en Riky  60,42%
3. Josephine en Emmy  59,52%
4. Marianne en Riek  55,06%
5. Dorie en Cas  54,76%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Meer info op 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 7 juli
1. Maria en Jan  60,83%
2. Marie Louise en Kori  60,00%
3. Tonnie en Nellie  51,67%
4. Tonnie en Jo  50,00%
5. Jopie en Hans  49,17%

De volgende zitting is op donderdag 
14 juli om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 12 juli
1 Cor en Nellie   69,14%
2 Ine en Mien   56,50%
3 Bernadette en Diny  55,50%
4 Annie en Helma   54,50%
5 Rieke en kitty   54,00%

Volgende zitting op dinsdag 19 juli.

postduiven

Postduivenvereniging De Luchtbode
Wedvlucht Chateauroux 597 km
1 en 3,4 Frans Manders en zoon, 2 Sjef 
Schellekens, 5 en 9 Harrie Barten, 6 
Frank Coolen, 7 Martien de Groot, 8 Jan 
Barten, 10 Martien de Groot

Wedvlucht Dax 1004 km
1 Piet van der Aa, 2 Leo Koolen, 3 Sjaak 
Mens, 4 Frank van Wel, 5 Ad Barten, 6 
Jan Barten, 7 Gerard Brouwers, 8 Leo 
Koolen, 9 Tijn van Hoof, 10 Han Coolen
Wedvlucht Hannut 104 km (Jonge 
duiven)
1 Cor Vorstenbosch, 2,3,4,5,6,7,8 Frans 
Manders en zoon, 9,10 Joop Vereijken

judo

Avanti Lieshout
Uitslag examens 11 juli
1e gele slip: Boris van Os  
2e gele slip: Jools van den Acker, Nout 
Overbeek, Daan v.d. Bogaart, Loek 
Hovens, Koen Donker

Gele band: Patricia Laszczak, Jens Mulder   
1e oranje slip: Rowald de Groot, Thijs van 
Bergen, Max van Pelt, Willem Opheij, 
Alaysa langen 
2e oranje slip: Sem van den Baar, 
Isabel Biemans, Eva Duijmelinck, Isabel 
Heldens, Tein Overbeek

Oranje band: Luca van Osch, Ruud 
Opsteen    
1e groene slip: Amy van den Elzen, Cas 
van Uden, Bart van de Bogaart, Bas van 
Pelt, Teun Wagelmans
2e groene slip: Marius Penninx    
1e blauwe slip: Mirte Meulendijks   
2e blauwe slip: Samuel Langen      
Blauwe band: Jori de Laat     
2e bruine slip: Teun Vereijken

Aarle-Rixtel - In sporthal de 
Dreef te Aarle-Rixtel vond af-
gelopen zondag de finale plaats 
van de Vriendschappelijke 
Regiocompetitie 2016. Deze wed-
strijd werd georganiseerd door 
Cialfo-gym. 

Andere deelnemende verenigingen 
waren Gympoint Schijndel, TIOS 
Sint Anthonis, Uno Animo Mierlo 
en Gympoint Nederweert. Ondanks 
de zomerse temperaturen buiten, 
hielden de turnsters het hoofd koel 
en werden er prachtige oefeningen 
geturnd. De meisjes aspiranten (t/m 
11 jaar) en de senioren (vanaf 16 
jaar) beten het spits af. 's Middags 
lieten de junioren hun oefeningen 
zien op de onderdelen sprong, brug, 
balk en vloer. Er waren prijzen te 
verdienen voor de teamresultaten 
en de individuele resultaten per toe-
stel en op de vierkamp. De dames 
van Cialfo stonden hierbij meerdere 
malen op het podium. De organise-
rende vereniging kan dan ook zeg-
gen dat het een geslaagde afsluiting 
was van een mooi turnseizoen. 

Uitslag vriendschappelijke regio-
competitie 2016.
Senioren (16 jaar en ouder)
Deelnemers Senioren: Cialfo-
gym uit Aarle-Rixtel, TIOS en Sint 
Anthonis.
Winnaar competitie: Kristy van 
Geel -Cialfo – gym
Winnaar finale: 1e Kristy van Geel 
(Cialfo-gym), 2e Myrne Adam 
(TIOS)

Toestel finales:
Sprong: Kristy van Geel (Cialfo)
Brug: Alyssa Martens (Cialfo)
Balk: Ilse Schepers (Cialfo)
Vloer: Kristy van Geel (Cialfo)

Junioren 12 t/m 15 jaar
Deelnemers Aspiranten: Cialfo-gym 
(Aarle-Rixtel), TIOS (st. Anthonis), 
Uno Animo (Mierlo), Gympoint 
Schijndel, Gympoint Nederweert

Winnaar competitie: 1e  Uno 
Animo, 2e Cialfo-gym, 3e: TIOS

Winnaar finale: Junioren 1/2/3
1e Nina van Dijk (TIOS), 2e Jonne 
van der Zanden (Cialfo), 3e Puck 
van Hoof (Uno Animo)

Junioren 4/5/6
1e Sofie Brentjes (Uno wAnimo), 2e 
Maud van Deursen (Cialfo), 3e Tess 
Sanders (TIOS)

Toestel finales: 
Sprong: Puck van Hoof (Uno 
Animo)
Brug: Nina van Dijk (TIOS)
Balk: Nina van Dijk (TIOS)
Vloer: Puck van Hoof (Uno Animo)

Aspiranten (t/m 11 jaar)
Deelnemers Aspiranten: Cialfo-gym 
(Aarle-Rixtel), TIOS (st.Anthonis), 
UnoAnimo (Mierlo), Gympoint 
Schijndel
Winnaar competitie: 1 e : 
Uno Animo, 2e Cialfo-gym, 3e 
Gympoint Schijndel

Winnaar finale: Aspiranten 1/2/3: 
1e: Loes van Aken (UnoAnimo), 
2e Laurie Santegoeds (Cialfo), 3e 
Sarah van Deursen (Uno Animo)

Aspiranten 4/5/6:
1e:  Eva Jans (Gympoint Schijndel), 
2e  Janneke van Deursen (Uno 
Animo), 3e Kim Jansen (UnoAnimo)  

Toestel finales:  
Sprong: Jessy van den Bogaart 
(Gympoint Schijndel)
Brug: Loes van Aken (Uno Animo)
Balk: Laurie Santegoeds (Cialfo) en 
Loes van Aken (Uno Animo) 
Vloer: Loes van Aken (Uno Animo)

turnen Finale vriendschappelijke 
Regiocompetitie Turnen

Het juniorenteam van Cialfo, deze meisjes wisten een 2e plaats te 
behalen. Vlnr: Jill Kuijpers, Maud van Deursen, Floor Santegoeds, 
Desi Otten, Maaike Heesakkers en Jonne van der Zanden

ACTIE ARTIKELEN ZIJN KENBAAR GEMAAKT D.M.V. EEN ACTIE/KORTINGSSTICKER. HEBT U AFGELOPEN WEEK EEN ARTIKEL 
GEKOCHT WAT NU IN DE SALE IS, ONTVANGT U HET VERSCHIL TERUG IN DE VORM VAN EEN TEGOEDBON

1 STUK = 25% KORTING
2 STUKS = 35% KORTING

3 STUKS OF MEER = 50% KORTING

25%25%
35%

35%
50% 50%

SALE BIJ YOURS FASHION!

Postbus 16  |  5760 AA Bakel  |  T 0900 - 899 86 36
info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

  www.facebook.com/zorgboog

 DeZorgboog  |   Zorgboog

Waardering, dankbaarheid en een oprechte 
glimlach

Verzorgende (IG) wijkteams regio Laarbeek

De Zorgboog Wijkzorg en wijkverpleging is in de regio Laarbeek op zoek naar 

verzorgenden (IG). Alle uren zijn bespreekbaar, afhankelijk van je wensen en 

mogelijkheden. We gaan graag met je in gesprek. We bieden een afwisselende, 

zelfstandige functie binnen de wijk in een klein team. Het salaris is afhankelijk 

van je diploma en functie.

Als professionals leveren we persoonlijke zorg op maat bij cliënten thuis. 

Variërend van persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld ondersteuning bij het 

douchen tot specialistisch verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, 

het geven van injecties en pijnbestrijding. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Anke Jacobs, hoofd Wijkzorg en wijkverpleging Laarbeek, 

telefoonnummer 06 - 2187 3308.
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Beek en Donk - Op schietterrein ’t 
Wipke werd zondag 10 juli een kring-
wedstrijd gehouden, georganiseerd 
door het St. Antonius Gilde. Op deze 
mooie zomerdag was het goed vertoe-
ven op het gildeterrein. De Laarbeekse 
schutters hebben zich weer strijdbaar 
getoond, wat in de uitslag terug te zien 
is. 

Op het onderdeel kampioen werd 
Gerard v/d Linden 1e en Mario v/d 
Elsen 2e. Op het onderdeel personeel 
ging de 2e prijs naar Henk v/d Velden, 
de 3e prijs naar Mario v/d Elsen, de 5e 
prijs naar Jo Verhoeven, en de 6e prijs 
ging naar Ruud Mijnsbergen. De 3e prijs 
vrije hand ging naar Annie Rovers, en de 
4e prijs naar Mario v/d Elsen. Het viertal 
werd gewonnen door het St. Leonardus 
gilde uit Beek en Donk met schutters Jan 
Rovers, Annie Rovers, Mario v/d Elsen 
en Geertjan van Rixtel. Bij de bejaarden 
werd Gerard v/d Linden 1e en Annie 
Rovers 2e. Dan rest nog de puistprijzen, 
deze zijn in Laarbeek gewonnen door 
Twan Steegs (1e).

wipschieten Goede prestaties Laarbeekse schutters

Kringwedstrijd wipschieten bij 't Wipke

vissen

Marinus Swinkels winnaar 
Lieshouts Kampioenschap vissen
Lieshout - De door HSV ‘t Sluisje 
georganiseerde viswedstrijd 
om de titel van het Lieshouts 
Kampioenschap is dit jaar een 
prooi geworden voor Marinus 
Swinkels.

In deze drieluik had hij de meeste 
vis gevangen, hij bleef naaste con-
current Paul van de Pasch ruim een 
halve meter voor, mede door het 
feit dat Paul de laatste wedstrijd 
niet mee deed. Marinus, gefelici-
teerd met deze mooie overwinning.

De einduitslag: 
1. Marinus Swinkels, 2. Paul van de 
Pasch, 3. Frans Verkuijlen, 4. Peter 
van de Nieuwenhuizen, 5. Jan 
Geven, 6. Toon Daniëls, 7. Piet van 
Hoof, 8. Gerry Dekkers, 9. John 
Ramakers.

Marinus Swinkels, winnaar Lieshouts 
Kampioenschap vissen van HSV ‘t Sluisje

zwemmen 30 Geslaagden bij Zwemvereniging 
Beek en Donk

Beek en Donk - Het was warm afgelo-
pen zondag. Voor de 30 kandidaten die 
mochten diplomazwemmen was het 
daarom extra fijn dat zij in het water 
mochten om te laten zien hoe goed ze 
geoefend hadden voor hun felbegeerde 
zwemdiploma. Het publiek kreeg een 
glaasje water of ranja aangeboden waar-
door ook zij wat verkoeling hadden.
 
De kandidaten hebben op donderdag-
avond de eisen van het zwemdiploma 
geoefend met gediplomeerde trainers die 
verbonden zijn aan de Zwemvereniging 
Beek en Donk. De inzet van de kan-
didaten en de trainers heeft wederom 
tot een spetterend resultaat geleid. De 
Zwemvereniging Beek en Donk feliciteert 
de geslaagden met het behalen van het 
zwemdiploma.

Diploma A: Amber Smits, Dennis 
Zwenger, Desley van Schijndel, Glenn 
Mulder, Joany Kleinlugtenbeld, Nova 
Bloemers, Yordi Endevoets
Diploma B: Daan Swinkels, Eki 
Brekelmans, Florian Janssen, Justin v.d. 
Westerlo, Leko van den Eijnden, Nienke 
Vereijken, Nine van Hoof, Peer Penninx
Zwemvaardigheid 2: Colin Biemans, 
Geertjan van de Kerkhof, Jaremy Aarts, 
Jolijn van de Kerkhof, Karsten Broeders
Survival 2: Danielle Jespers, Kevin 
Biemans, Naichel Werdens, Niels van 
Schaijk
Wereldslagen 2:  Fleur Donkers, Valery 
Jurgens, Katja van Lierop

Snorkelen 3: Rens Kluijtmans, Rilana 
Jurgens, Thymen Broeders

Ben jij nog geen lid van de 
Zwemvereniging Beek en Donk, 
maar ben je wel nieuwsgierig 

geworden, neem dan eens een kijkje op 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl.
Stuur een e-mail met je vraag naar 
info@zwemverenigingbeekendonk.nl of 
kom eens een kijkje nemen op donder-
dagavond tijdens de zwemuren. 

Last van muggen?? 
Wij meten, maken en monteren  
horren op maat! 

Beek en Donk SNELLE LEVERING! 

biljarten Sjef Bouwmans kampioen bv De 
Witte Poort

Aarle-Rixtel - Tijdens de vergade-
ring van biljartclub De Witte Poort 
werd aan Sjef Bouwmans de wissel-
beker uitgereikt, omdat hij kampioen 
libre was geworden in het seizoen 
2015-2016.

Er was ook een beker voor Piet van 
Doren omdat hij de minste poedels 
gemaakt heeft. De hoogste serie werd 
gemaakt door Noud Maas: een serie 
van 25. Dit jaar was er een nieuwe bo-
kaal: de Toon Engels wisselbeker. Toon 
kon de meest onwaarschijnlijke ballen 
op een onnavolgbare manier maken 
en deze afwisselen met het missen van 
de meest gemakkelijke ballen. Daarom 
de prijs voor diegene die het groot-
ste verschil had tussen de beste en de 
slechtste wedstrijd. Dit jaar verdiende 
Jan Lammers deze prijs. 

Het komende seizoen nemen 11 per-
sonen deel aan de nieuwe competitie, 
maar nieuwe leden zijn altijd welkom.

Vlnr: Piet van Doren, Sjef Bouwmans, Jan Lammers 

Wij zoeken een  
RECLAMEVERKOPER (M/V) 

32-40 uur per week
Voor een nieuw weekblad in de gemeente Geldrop-Mierlo zijn wij op zoek 
naar een reclameverkoper (man of vrouw) Hij/zij zal belast zijn met de verkoop 
van reclame in schriftelijke en online media. De reclameverkoper belt met 
(mogelijke) klanten of bezoekt ze. De belangrijkste taak van de reclameverkoper 
is het opbouwen, uitbouwen en versterken van de relatie met adverteerders. 
Daarbij worden potentiële klanten ook niet uit het oog verloren. Hij/zij is een 
belangrijke schakel tussen klant en het weekblad. De reclameverkoper overlegt 
met de redactie waar de commerciële kansen liggen. Tevens adviseert hij/zij 
relaties in de planning en vormgeving van reclame of advertentiecampagnes.

Profiel
● heeft affiniteit met het werkgebied Geldrop-Mierlo
● is commercieel ingesteld en communicatief vaardig
● heeft in- en overzicht m.b.t. prijs en margebeleid
● werkt conform budgeteisen
●  staat er voor open om zich met regelmaat te vertonen op belangrijke 

bijeenkomsten of evenementen in het werkgebied
● is enthousiast en heeft een hoog probleemoplossend vermogen
●  heeft een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, een proactieve 

instelling
● is een goede onderhandelaar met inzicht en analytisch vermogen
● heeft een verzorgd uiterlijk

Taakomschrijving
● is verantwoordelijk voor de verkoop in de binnen- en of buitendienst
● is het aanspreekpunt voor zowel klanten als relaties
●  taken o.a.: telefonische acquisitie, afspraken vastleggen en bevestigen, 

afhandeling binnenkomende telefoontjes, verzenden van documentatie en 
opvolging, offertes en investeringsoverzichten, orderverwerking, opzetten en 
uitvoeren van mailings

 
Geïnteresseerden kunnen hun CV met motivatie per mail sturen aan info@vanstiphoutgrafisch.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guillaume van Stiphout
Ambachtweg 24, 5731 AG Mierlo T 0492-551 551



Donderdag 14 juli 201632 Donderdag 14 juli 201632 

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

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

Donderdag 14 juli
Musical groep 8 - Eenbes Brede 
School Bernadette
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 15 juli
Tuinconcert Harmonie O&U
19.30 uur, Muziektuin, Beek en Donk

BLØF Concert
20.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 16 juli
Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Hi-Tombs live @ Rock a Billy Night
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 17 juli
Zomershow RC de Oude Molen 
brengt een Ode aan K3
13.00 uur, RC de Oude Molen, Lage 
Heesweg 1, Beek en Donk

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Zomershow RC de Oude Molen 
brengt een Ode aan K3
16.00 uur, RC de Oude Molen, Lage 
Heesweg 1, Beek en Donk

Maandag 18 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 19 juli
Picknick Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk
13.00 uur, Kokse Hoeve, Gemert

Zomerconcert Harmonie De Goede 
Hoop
19.00 - 22.00 uur, Nabij Kerkplein, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 20 juli
Ieuw! Raar Koekepeer
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Havenconcert Ouwe Hap
19.00 uur, Passantenhaven, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 22 juli
De Zomerton - Lachend de zomer in
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 23 juli
Sneeuwwitje & The Dwarfs - 
Toneelvereniging Mariahout
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 24 juli
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Maandag 25 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 26 juli
Zwemmen met je vrienden en 
vriendinnen!
13.30 uur, Zwembad Drie-Essen, Beek 
en Donk

Woensdag 27 juli
Tennissen in de zomervakantie!
15.00 uur, TV de Hut, Aarle-Rixtel

Donderdag 28 juli
Happy Hour met gezellige muziek
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

'Reus van een neus' - Theatergroep 
de Kersouwe
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Tafeltennis in de zomervakantie!
19.30 uur, Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig, Otterweg 37, Beek en 
Donk

Vrijdag 29 juli
'Laarbeek Live'
20.00 - 01.00 uur, Heuvelplein, Beek 
en Donk

Zaterdag 30 juli
'Laarbeek Live'
14.00 - 01.00 uur, Heuvelplein, Beek 
en Donk

Zondag 31 juli
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Sneeuwwitje & The Dwarfs - 
Toneelvereniging Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Fotograaf: Joost Duppen

Vierdaagse deelnemers opgelet!
Neem jij deel aan de 100ste Vierdaagse van Nijmegen? Dan is het natuurlijk leuk om 

in De MooiLaarbeekKrant te komen! Maak een foto tijdens de Vierdaagse en stuur deze 
op voor maandag 25 juli (redactie@mooilaarbeek.nl). Meld er ook even bij wie er op de 
foto staat/staan, eventueel aangevuld met wat extra informatie. Heel veel succes!

Vierdaagse deelnemers opgelet!


