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Oranjekoorts in Laarbeek stijgt! 
Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Slechts 3% verwacht dat 
Nederland Wereldkampioen Voetbal 
wordt, schreef De MooiLaarbeekKrant 
vorige week naar aanleiding van het 
burgerpanel TipMooiLaarbeek.nl. Na 
de onverwachte, forse overwinning 
op Spanje, zal dit percentage niet 
meer kloppen. De Oranjekoorts in 
Laarbeek stijgt. Euforie overheerst. 
Hoe ver gaan de Oranjeleeuwen dit 
kampioenschap komen… 

De wedstrijd 
Vrijdagavond 13 juni 21.00 uur. 
Spanje en Nederland staan tegen-
over elkaar in ‘Arena Fonte Nova’ in 
de Braziliaanse stad Salvador. In de 
Laarbeekse kroegen honderden men-
sen, schouder aan schouder, solidair 
aan het ‘oranjegevoel’, samen starend 
naar enorme schermen, zonder te gro-
te verwachtingen. Slechts 6 minuten 
duurde het voordat we een flashback 
uit 2010 kregen. Wederom Casillas 
die ‘ons’ geluk in de weg staat. 

1-5! 
Het duurt niet lang voordat Alonso 
een penalty binnenschiet en Spanje 
op 1-0 zet. Even is het stil in 
Laarbeek. We gaan door en kort 
voor rust is daar dan eindelijk dát 

moment, waar we in 2010 zo naar 
gesnakt hebben. Daley Blind geeft 
een sublieme pass op Robin van 
Persie, die het op een nog fraaiere 
wijze weet af te ronden. Laarbeek 
zweeft met Robin mee en het bier is 
overal, behalve in de glazen. 

Hoe de rest van de wedstrijd ver-
loopt, is geschiedenis. Een droom is 
werkelijkheid geworden. Er wordt 
flink wat geknepen en door de ogen 
gewreven, maar het staat er echt: 
Spa-Ned 1-5! Spanje heeft op hun 
donders gekregen.   

Hopelijk is de Oranjekoorts na het 
verschijnen van deze krant nog meer 
gestegen door Australië - Nederland.

De MooiLaarbeekKrant deed vrij-
dagavond een rondje langs de lokale 
horecagelegenheden. Kijk voor alle 
foto’s op www.mooilaarbeek.nl.

MooiLaarbeek WK-actie
Heb jij een unieke, legendarische of 
gave WK-foto gemaakt? Doe dan mee 
aan De MooiLaarbeekKrant WK-actie en 
win een compleet verzorgde barbecue 

voor 10 personen! Een aantal personen  
gingen je al voor. Kijk op pagina 7 voor 
een greep uit de inzendingen die De 
MooiLaarbeekKrant al binnenkreeg. 

De MooiLaarbeekKrant

foto’s op www.mooilaarbeek.nl.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Wie zijn gevoelens verloochent, 
wordt sentimenteel. 

Hans Kudszus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Het Torrenven ligt  noordwestelijk van Mariahout in een bosgebied aan de 
zuidzijde van de Rooijseweg. Waarschijnlijk is het een verbastering van ‘torf-
ven’ of ‘turfven’. Volgens zeggen is hier tot ongeveer 1920 op kleine schaal 
turf gestoken. Tot de reconstructie van 1991 waren er sporen van turfwinning 
aanwezig in de vorm van verspreid voorkomende putjes. Het ven is overigens  
niet ontstaan door afgraving van veen, zoals in de Peel.
Voor het ontstaan 
van Mariahout, was 
dit een uitgestrekt 
areaal woeste grond 
ten noordwesten van 
Lieshout/Ginderdoor, 
deels ontgonnen tot 
landbouwgrond, deels 
bebost ten behoeve 
van de houtproductie. 
Naarmate de bosaan-
plant zich ontwikkelde, 
kwam het ven steeds 
meer in de luwte te 
liggen. De wind kreeg 
er steeds minder vat 
op. Blad-en naaldafval hoopte zich op, zodat het ven langzaam maar zeker 
dichtgroeide. Open water werd moerasgebied, totdat door voorgaande ver-
ruiging te Torrenven nauwelijks nog drassig genoemd kon worden.  In 1992 
werd het hele ven diep opgeschoond. De bagger kreeg elders een nuttige 
bestemming. De oever werd kaalgeslagen. Dit bleek al gauw een ontoerei-
kende maatregel. In snel tempo heroverde houtige gewassen en biezen de 
oever, zodat verlanding van het ven spoedig weer een aanvang zou nemen. 
In 1999 werd de bosrand diep teruggezet en werd de ven oever tot aan de 
nieuwe bosrand diep afgeplagd. Het is een prachtig wandelgebied geworden, 
waar je via valpoortjes in het gebied komt.

Uit het archief van de Heemkundekring “ ’t Hof van Liessent”. 
Henny Bevers – van den Baar

TORRENVEN

Wie herkent deze man nog?   

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan 
de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per 
mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of tele-
fonisch via 06-51978426. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen diverse 
reacties binnen:

Deze foto is gemaakt waar nu de stoplichten 
staan aan de Lieshoutseweg gekeken op de 3 
oude woningen gezien vanuit de Beekse brug, 
tegenover café van Zutphen. In één van de 
huisjes woonde bakker Van der Putten. Deze huisjes zijn afgebroken voor de krui-
sing waar nu de stoplichten staan Lieshoutseweg/Oranjelaan bij café van De Dies.
Groeten, Rietje van der Burgt.

De foto is van de Kerkstraat
Groetjes, Noud van der Bruggen

Foto in MooiLaarbeekKrant van 12 juni  is volgens mij 
van de kruising Oranjelaan - Kerkstaat (Brandstraat)
Met vriendelijke groet,
C Donkers

Deze rij huisjes stond op de Driesprong: Oranjelaan, Brandstraat en Beekse Brug. 
Waar nu de kruising Oranjelaan en Lieshoutseweg is. In een van die huisjes heb ik 
mijn eerste levensjaar gewoond. Kleine huisjes met maar 1 ruimte. Kamer, keuken 
en slaapkamer zaten allemaal bij elkaar. Zelf heb ik hier geen herinneringen aan 
natuurlijk, maar ben er later nog vaak genoeg langsgelopen of gefietst. Aan de 
overkant had je Van Vlerken en een café/cafetaria waar je patat kon halen aan een 
loket in het gangetje achter het café.
Mooie foto!!
Groetjes Bertie Spierings

Telefonische reacties kwamen binnen van dhr Janssen, mevr. Slaats en mevr. Van 
Vijfeijken.

Historische beelden

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Geef om Jayden, 
elke euro is er één.
www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

elke euro is er één.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader, 
schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Joop van der Kallen
echtgenoot van

Cisca van der Kallen-Alles †

 ’s-Hertogenbosch, 28 januari 1927 † Helmond, 16 juni 2014

 Beek en Donk: Irene en Peter
  Nadine en Edwin
  Laura en Thijs, Teun
 Gemert: Ingrid en Kees
  Geert en Ellen
  Marijke †
  Ruud en Inge
  Jaap
 Gemert: Astrid en Han
  Sjors
  Nina

Bruhezerweg 34, Helmond
Correspondentieadres: 
Anjerstraat 34, 5741 HK Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van vader in het uitvaartcentrum  
van coöperatie DELA, Meanderlaan 1 te Helmond, op vrijdag  
20 juni van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag 21 juni van 10.30  
tot 11.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 21 juni om  
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond.
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Van weiland naar WiSH Outdoor 2014
Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Drie weken voordat 
de entreepoorten zich openen, is de 
opbouw van WiSH Outdoor in volle 
gang. Evenemententerrein ‘de Aa’ 
kent binnen de kortste keren een 
sprookjesachtige metamorfose. De 
organisatie verwelkomt inmiddels de 
zevende editie. Om die reden stel-
len we 7 brandende vragen aan een 
van de organisatoren, Jimmy van der 
Leemputten.

Kun je een gemiddelde dag 
van de opbouw beschrijven?
“Elke dag beginnen we om 08.00 
uur met een kopje koffie op het ter-
rein. De teamcaptains leggen uit wat 
de planning is, zodat iedereen goed 
weet waar men aan toe is. De een is 
verantwoordelijk voor het bouwen van 
de steigers, de ander legt het stroom 
aan en een ander team zorgt weer 
dat de lunch klaar staat. Iedereen bij 
elkaar vormt de WiSH-Familie, zo kun 
je het wel noemen, tegenwoordig een 
goed geoliede machine. Na het diner 
gaan we tot ongeveer 21.30 uur door, 
waarna we, als alle materialen weer 
terug in het materiaalhok liggen, ge-
zellig gezamenlijk een drankje doen 
om het kampvuur. Hard werken, maar 
vooral ook gezelligheid zijn de key-
words voor een dagje opbouwen bij 
WiSH Outdoor.”
 
Wat is de grootste misvatting op het 
gebied van het organiseren van een 
festival?
“Vaak vragen mensen aan ons wat wij 
de rest van het jaar doen als er geen 
WiSH Outdoor is. Een festival orga-
niseren als WiSH is niet in een paar 
weken gepiept. De eerste tekeningen 
en concepten rollen vaak in oktober al 
van de tekentafel. Alle artiesten moe-
ten aangevraagd worden en bouwte-
keningen moeten kant-en-klaar wor-
den gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
Dit is vaak wat mensen onderschatten, 
de vele uren die de organisatie, en 

vooral ook de vrijwilligers stoppen in 
het organiseren van dit festival. Zeker 
een team als dat wij hebben. Wij wil-
len graag het allerleukste en mooiste 
festival ter wereld bouwen. Dit moti-
veert ons om nog harder te werken en 
dingen nog beter te maken.”

Wat is de succesformule van WiSH 
Outdoor?
“WiSH Outdoor is een festival wat 
niet het grootste festival wil zijn, 
maar wel het beste. Alles moet klop-
pen. Wij willen dit ook graag delen 
met anderen; vrijwilligers, sponsoren, 
Laarbekenaren, het goede doel en na-
tuurlijk de bezoekers. Naast de uitge-
breide decoratie van het terrein en de 
podia, probeert WiSH Outdoor ook uit 
te blinken in service en beleving. Net 
dat beetje extra bieden wat de kwali-
teit van het festival omhoog zal tillen.”

Bezoekers hebben elk jaar hogere ver-
wachtingen. Hoe probeer je die dit 
jaar te overtreffen?
“Elk jaar willen we nieuwe elementen 
bedenken die de bezoeker zal verras-
sen. Dit kan van alles zijn; van bewe-
gende podiumdelen tot een groep ac-
teurs die zelfs het bezoek van het toilet 
leuk maakt. Wat we dit jaar in petto 
hebben gaan we natuurlijk nog niet 
verklappen!”
 
De kans is aanwezig dat het 
Nederlands Elftal tijdens WiSH 
Outdoor moet spelen. Hoe ga je daar-
mee om?
“Wij hebben in onze voorbereidingen 
al rekening gehouden met het scenario 
dat het Nederlands Elftal kan spelen 
tijdens het festival. Dit betekent dat 
we ruim voldoende schermen hebben 
waar we eventueel het voetbal op uit 
kunnen zenden. Zelfs als Nederland 

de kwartfinales niet zou halen, heb-
ben we plekken op het festival waar 
de voetballiefhebber toch het WK kan 
bekijken.”

Je bent een jaar lang bezig voor een 
evenement waar je zelf amper iets 
van meekrijgt. Waar haal je de kracht 
vandaan?
“Ook al heb je op de festivaldagen zelf 
weinig tijd om echt te genieten van 
hetgeen je dat jaar neer hebt gezet, 
blijft het elk jaar weer een grote kick 
om al die mensen uit hun dak te zien 
gaan. Al die mensen die je ziet genie-
ten, die leuke berichtjes plaatsen over 
het feest, mensen die balen dat ze er 
niet bij hebben kunnen zijn. Wij zorgen 
er ook altijd voor dat we veel beeld-
materiaal hebben, zodat niet alleen de 
bezoekers, maar ook wij nog kunnen 
nagenieten van het festival. Iedereen 
die een steentje heeft bijgedragen aan 

het feest, op welke manier dan ook, 
kijkt elk jaar weer terug met een grote 
glimlach op dat eerste weekend van 
juli. Heerlijk!”

Wat zijn jouw tips voor bezoekers 
tijdens deze editie?
“Probeer eens op avontuur te gaan op 
het festival. Er zijn meer leuke dingen 
te beleven naast de grotere stages. 
Vorig jaar was het bijvoorbeeld moge-
lijk om een foto van jou en je vrien-
den te maken in een kerst-area. Met 
Kerstmis kregen de bezoekers die een 
foto hadden gemaakt deze foto toe-
gestuurd met daarop de boodschap; 
Merry Chr-WiSH-mas! En zo waren 
er nog veel meer leuke dingen op het 
terrein te vinden die zeker de moeite 
waard zijn om te bezoeken! Geniet 
van het weekend, vergeet je dagelijkse 
zorgen en maak er met zijn allen een 
onvergetelijke editie van!”

Dit (bijna kale) weiland verandert de komende weken in no-time tot het festivalterrein van WiSH Outdoor 

Beek en Donkse dames schitteren op WK Lingerie van Veronica
Redacteur: Iris Savenije  

Beek en Donk - ‘In de rust van 
het WK, zap je naar Veronica’, 
luidt de slogan van deze zender. 
Wie dit opvolgt, belandt bij het 
WK Lingerie. Dit bijzondere WK 
bevat een Beek en Donks tintje. 
Indy Kluitmans (18) en Sanne 
Vermeulen (20) zijn door de zen-
der geselecteerd om hieraan deel 
te nemen en zetten in het team 
van Italië hun beste beentje voor. 
Onder het motto ‘Je leeft maar één 
keer’ zijn de twee meiden weer 
een mooie ervaring rijker. 

Geselecteerd
Zowel Indy als Sanne werken bij 
het promotiebedrijf ‘Opvallers’. 
Vanuit daar kregen zij te horen dat 
Veronica op zoek was naar mooie 
dames, die in hun lingerie wilden 
voetballen. Na even nagedacht te 
hebben, schreven de twee dames 
zich in en gingen ze deze uitda-
ging aan. Op 24 mei vonden de 

opnames plaats op het Eiland van 
Maurik. “Daar stonden we tussen 
de modellen en Miss Nederland”, 
vertelt Sanne, waarop Indy lachend 
reageert: “Komen wij aan: Wij wer-
ken bij Willy in de voetbalkantine.”

Alles is nep
Tijdens het WK Lingerie moesten 
dames via penalty’s zoveel mogelijk 
goals maken. Alle landen van het 
echte WK zijn ook vertegenwoor-
digd in de Veronica-versie. Van 
tevoren was echter al bepaald dat 
Nederland eerste moest worden en 
Brazilië tweede. Indy: “Er werd te-
gen ons verteld wanneer de bal in 
de goal mocht komen en wanneer 
we hem moesten missen.” Beiden 
hebben enige voetbalervaring en 
weten daarom best hoe ze een bal-
letje moeten trappen. “We voelden 
ons soms best voor schut, omdat 
het net lijkt alsof we het echt niet 
kunnen”, vertelt Indy. 

Uitzending
Inmiddels komt het programma 
elke dag op de televisie. “We durf-
den de eerste keer eigenlijk niet te 
kijken”, zegt Sanne. Indy sluit zich 
hier volledig bij aan. De bericht-
jes op de telefoon en social media 
stroomden echter binnen en dus 
moesten de twee zich er overheen 
zetten en kijken naar hun televisie-
debuut. “Ik leek op televisie echt 
vijf kilo zwaarder”, weet Indy te 
vertellen: “daar waren we al wel 
voor gewaarschuwd.” 

Lingerie
Met het spelen in lingerie hadden 
de meiden weinig moeite. Sanne 
vertelt waarom: “In de zomer lig 
je ook half naakt op het strand en 
dan mag iedereen het ook zien.” 
Daarnaast kregen de twee een 
mooi bedrag en mochten zij de 
lingeriesetjes houden. Dat brengt 
hen tot de volgende conclusie: 
“Waarom zouden we het niet 
moeten doen?”

Indy Kluytmans 
(2e van links) en 
Sanne Vermeulen 
(3e van links) 
vertegenwoordigen 
team ‘Italië’ op het 
WK Lingerie van 
Veronica 

SCHIPPERS OPTIEK VIERT HAAR  5-JARIG JUBILEUM 
IEDEREEN DIE IN DE MAAND JUNI EEN COMPLETE BRIL KOOPT 
MAAKT MINIMAAL KANS OP 20% KORTING, WAT KAN OPLOPEN 
TOT WEL 50% KORTING OVER HET GEHELE AANKOOPBEDRAG!

* In plaats van de korting kunt u ook kiezen voor een gratis zonnebril op 
sterkte, koopt u een Varilux bril  krijgt u een Varilux zonnebril  cadeau.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Zaterdag 21 juni

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

Zondag 22 juni

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Jacques van de Ven 
(jrgt), Jan Gilsing (mged), Familie Van Moorsel-
Linders, Martinus en Theodora van de Akker-
Brouwers, Jan Swinkels (mged), Nicolaas en 
Johanna van Mook-Brouwers, Riet van Wouw-van 
Mook, Toon Klomp, Jan en Rika Brouwers-Bloks, 
Bart Donkers (verj), Mees en Miet van den Hurk-de 
Groot, Sjef van Vijfeijken (trouwdag. 

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
12e  Zondag door het jaar - 
Sacramentsdag (van 19 juni)
Eucharistieviering  met samenzang – Afsluitende 
gezinsviering van de 1e Communie 
en het Vormsel (met kindernevendienst voor de 
andere kinderen)
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel (verj. 
Moeder); Tot welzijn van de parochie 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. dameskoor Leonardus 
Intenties in deze viering voor: Frans en Nolda 
Verhagen, Toon van den Heuvel en overleden fami-
lieleden, Frans Rooijakkers.

Maandag 23 juni

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 24 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 25 juni

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 26 juni

Geen viering

Vrijdag 27 juni

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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

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

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

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

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

MEDEDELING: 
Aanmelden voor de vormselvoor-
bereiding kan tot 22 juni 2014. 
Deze vormselvoorbereiding is 
bedoeld voor kinderen die nu in 
groep 8 zitten en die na de zo-
mervakantie naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

KERKBERICHTEN
Agenda 
21 - 27 juni 2014

‘Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, 
zal hij leven in eeuwigheid.’

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt bezoek 
aan bevriende schutterij in Duitsland

Lieshout – Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout was zondag vroeg uit de veren 
om een bezoek te gaan brengen aan hun 
Duitse vrienden uit Fröndenberg. Met 
37 personen vertrok het gilde ‘s mor-
gens met een bus van firma De Wit om 
een gezellige dag door te brengen. Deze 
Duitse vrienden waren op 10 mei, tijdens 
de jaarlijkse patroonsviering, nog te gast 
in Lieshout. 

Het weer dat het Sint Servatius Gilde mee 
naar Duitsland nam, was stukken beter 
dan dat de Duitsers de 10e mei hadden 
meegebracht naar Nederland. De zon 
scheen lekker en het was een aangename 
temperatuur. 

Na hartelijk te zijn ontvangen werd er 
getrakteerd op koffie en broodjes. Na 

nog wat te hebben nagepraat, deed het 
Lieshoutse gilde mee aan de optocht door 
het dorp. Daarna barstte het feest los. Dat 
moest, volgens het gilde jammer genoeg, 
te vroeg afgebroken worden, omdat de 
bus tverug naar Gemert moest. 

De aanleiding van deze feestvreugde is 
vorig jaar tot stand gekomen toen Louis 
Doomernik, uit Lieshout, de koningsvogel 
naar beneden haalde, en hiermee voor 
een jaar koning van Fröndenberg werd.

Louis is het afgelopen jaar, met zijn konin-
gin Wilhelmien, vele malen afgereisd naar 
Fröndenberg om deel te nemen aan diver-
se activiteiten, die daar plaatsvonden. Het 
is voor Louis en Willemien een druk maar 
gezellig jaar geweest, en zo óók afgelopen 
zondag voor het hele Gilde.

Vlnr. Koningin en Koning Erna en Ad donkers, Koning en Koningin 
Louis en Wilhelmien Doomernik en helemaal rechts Ger van Pelt

Expositie Muurbloemen – Stil Verlangen door Peter 
van Wageningen
Beek en Donk – Peter van Wageningen 
houdt een expositie in ’t Oude 
Raadhuis in Beek en Donk van 21 juni 
tot en met 13 juli. Hij toont zijn fo-
towerken, tekeningen en foto’s met 
verborgen extra’s via QR-codes. Deze 
expositie kan iedere zaterdag en zon-
dag bezocht worden tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Het motief van Peter is dat hij zelf iets 
nieuws ziet en daarmee (aangenaam) 
wil verrassen.  Tekenend volgt hij een 
in de loop van de tijd ontwikkelde 
werkwijze: De lijnen, vlekken, arcerin-
gen, strepen, vlakken, e.d. die hij aan-
brengt willen niet een hand zijn, een 
gezicht, een blad aan een boom of een 
schaduw. Ze vormen de bouwmateria-
len waarmee de tekening wordt opge-
bouwd. Als de tekening ‘iets’ voor stelt 
dan is dat het werk van de toeschou-
wer. Organische, complexe vormen 
vind hij vaak spannend.

Uit het ene fotomateriaal isoleert hij 
geometrische of complexe vormen, ge-
plaatst tegen de achtergrond van ander 
fotomateriaal, krijgen die een andere 
betekenis: het struikgewas wordt een 
gezicht, de groene oever van een beek 
wordt een vliegtuig. Vaak wordt zijn 
werk vergeleken met collages. Maar 
bij collages houden de geïsoleerde vor-
men hun oorspronkelijke betekenis: 
een poppetje blijft een poppetje, een 
vliegtuig was al een vliegtuig

Vroeg of laat is men wel eens ergens 
‘muurbloem’, men koestert dan een 
stil verlangen waarvan men maar moet 
afwachten of het vervuld zal worden. 
Drie aspecten van de expositie zijn:
1. Stil verlangt men de werkelijkheid 

anders. (Fotowerken).
2. Het treffen, de kennismaking. 

Men herkent een verlangen voor-
bij het uiterlijk dat erom vraagt 
gestild te worden. (Tekeningen). 

(Muurbloemen bloeien op als men 
ze ten dans vragen. De QR-code 
onder de tekening maakt het mo-
gelijk een kijkje te nemen voorbij 
het oppervlak).

3. Verkenning van de mogelijkheden 
om de betekenis/beleving van het 
begrip uit te breiden, nu men al-
lemaal wel eens ooit ergens muur-
bloem zijn. (Foto’s).

De vrouw van de Wegenbouwer 
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kiwi's      500 gram  1.49
Broccoli      500 gram 0.89

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Koolrabi    per stuk  0.59
Nectarine   500 gram 0.99

Gesneden Raapstelen

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs
Champignons 

per doos 0.79

Laarbekenaren zeer tevreden over Oranjelaan
Redacteur: Niiki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – De inwoners van 
Laarbeek zijn zeer tevreden over 
het verloop van de onderhouds-
werkzaamheden aan de Oranjelaan, 
als ook over het resultaat hier-
van. Dit blijkt uit een enquête van 
TipMooiLaarbeek.nl. 

Twee maanden lang was deze belang-
rijke doorgaande straat in Beek en 
Donk afgesloten voor verkeer. Dit ge-
beurde in twee fases. Eerst de ene helft 
van de straat, daarna de andere. De 
belangrijkste verandering is de komst 
van de rotonde ter hoogte van de ont-
sluiting met de Beekse Akkers. Om de 
verbinding met het industrieterrein 
goed te behouden, werd een noodweg 
aangelegd vanuit de Lieshoutseweg, 
door de Beekse Akkers, uitkomend op 
de Oranjelaan. 

In eerste instantie zouden de werk-
zaamheden tot september duren. Dit 
werd al vrij snel bijgesteld tot eind mei. 
Uiteindelijk was de uitvoerder KWS 
Infra twee weken voor planning klaar; 
halverwege mei. 

Draaicirkel vrachtwagens 
Bijna driekwart van de inwoners vindt 
het resultaat ‘goed’ of zelfs ‘zeer 
goed’. Een magere 2% vindt het 
‘slecht’. Argumenten hiervoor zijn de 
‘gemiste kans’ wat betreft de aanslui-
ting van de rotonde met industrie-
terrein Beekerheide. Volgens de ge-
meente was dit ook hun eerste plan, 
maar hebben zij een heel bewuste 
keuze gemaakt om dit niet te doen. 
Volgens hen zou het voor langere 

vrachtwagens, die afslaan naar het 
industrieterrein, niet mogelijk zijn om 
hun draai driekwart te maken. Het 
ging hier onder andere over vrachtwa-
gens van Hoffmann Groep, één van de 
bedrijven op het industrieterrein. 

Werkzaamheden
Driekwart van de inwoners is ook 
tevreden over het verloop van de 
werkzaamheden. Eén van de res-
pondenten woont op de Oranjelaan 

en beargumenteert: ‘Alles was be-
spreekbaar met de uitvoerder. Ook 
als iemand zijn inrit op of af moest. 
Het kon allemaal geregeld wor-
den.’ Andere toelichtingen 
van de respondenten waren: 
‘Het weer zat mee en het resul-
taat is mooi’, ‘Sneller klaar dan 
gepland’, ‘Erg efficiënt ge-
werkt met duidelijke waar-
schuwingsborden’, ‘Goede 
informatievoorziening’ en 

‘De drukte bij de Beekse Brug viel 
mee’. 

KWS Infra 
Gydo van Kuijk, woordvoerder van 
KWS Infra, is content met de uitslag 
van het burgerpanel. “Eerlijk ge-
zegd is het niet verrassend voor ons, 
maar eerder een bevestiging. De 
werkzaamheden zijn goed verlopen. 
Nadien hebben we ook diverse mail-
tjes en telefoontjes van bedrijven en 
omwonenden mogen ontvangen. Dat 
is een heel mooi gebaar. We zijn hier 
natuurlijk heel blij mee.”

Wat vindt u van 
het eindresultaat?

Hoe vindt u dat de werk-
zaamheden gegaan zijn?

Zeer goed 19%
Goed 55%

Neutraal 10%
Slecht 02%

Zeer slecht 00%
Weet niet 14%

24% Zeer goed 
51% Goed
13% Neutraal
01% Slecht
00% Zeer slecht
10% Weet niet

Denk en praat ook mee over LaarbeekDenk en praat ook mee over Laarbeek

Wim Daniëls presenteert nieuw boek 
Aarle-Rixtel - Vijf jaar lang was Wim 
Daniëls elke zaterdag op radio 2 te 
horen in het populaire programma 
‘Spijkers met Koppen’, met Felix 
Meurders en Dolf Jansen,  waarin Wim 
vaste columnist was. 

Onlangs leverde hij zijn laatste bijdrage 
aan het programma. Hij vond dat het 
tijd was voor weer iets anders. Veel 
van zijn columns die hij in Spijkers met 
Koppen uitsprak, zijn nu gebundeld 
in een nieuw boek: ‘Spijkerbalsem’. 

Dat wordt op woensdagavond 25 juni 
door Wim Daniëls gepresenteerd in het 
Kouwenbergs Kerkje, waar Wim diverse 
columns zal voorlezen, vragen zal be-
antwoorden en zijn boek desgewenst 
ook zal signeren. Daarnaast zal hij ver-
tellen over het nieuwe project waaraan 
hij werkt: de wereld van de taal beschrij-
ven vanuit de taal van Aarle-Rixtel.

De aanvang is 20.00 uur. De entree is 
gratis. Kaartjes kunnen ook worden ge-
reserveerd via tel. 0492-381851

De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

 Michel Driessen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Elle Keunen

2. Gerrie Tilburgs

3. Mees van Rooij
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
BAL

BRAZIL

BUITENSPEL

ELFTAL

GOAL 

GRAS 

JUICHEN 

KAMPIOEN

KOPPEN

NEDERLAND

OPSTELLING

ORANJE

OVERTREDING

SCHOT 

STADION

TEAMSPORT 

TOESCHOUW-

ERS

VANGAAL

VELD

VERDEDIGEN 

VERLIES 

VOETBAL

WAVE

WINST

Eieren zijn niet alleen lekker, maar ook nog verantwoord, want ze bevatten bijna alle voedingsstoffen die een gezond 
mens nodig heeft. Uit de jongste gezondheidsadviezen blijkt dat het eten van eieren slechts een beperkte invloed heeft 
op ons cholesterolgehalte. Eieren vormen een goede bron van eiwitten en aminozuren. Ook bevatten ze ijzer, choline, 
foliumzuur en vitamine B2 en B12, E en D.  Ook helpt het eten van eieren bij afvallen. Een gekookt of gebakken eitje 
geeft relatief lang een vol gevoel, waardoor er minder snel naar minder gezonde tussendoortjes gegrepen wordt! Bo-
vendien krijgt u op de eieren van Lekker ‘n Ei deze en volgende week een leuke korting!

Tot ziens in ‘t Verswarenhuys: eten van vandaag!
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Eieren zijn niet alleen lekker, maar ook nog verantwoord, want ze bevatten bijna alle voedingsstoffen die een gezond 

EZOND Lekker: een ei van Lekker ‘n Ei!

Drie soorten fi let American (pesto, knofl ook en kruiden)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 225 gr tartaar (filet American)
• 1/3 casino wit brood.
• 30 gr Parmezaanse kaas
• 4 teen knoflook
• 20 gr pijnboompitten
• 20 gr gemalen amandelen
• 2 el gehakte bieslook
• 20 gr verse basilicum blaadjes 
• 0,5 dl olijfolie
• 3 el mayonaise
• 5 zwarte olijven zonder pit
• 1 takje dille
• 3 takjes kervel
• 3 sprieten bieslook 
• 40 gr kruiden-Boursin.
• 2 el gehakte peterselie

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

Steek uit plakken casino brood (30) rondjes van ongeveer 4 cm. Rooster deze 
licht in de oven. 

Pestotartaar: Maak met een blender pesto door de Parmezaanse kaas, 2 teen 
knoflook, pijnboompitten, amandelen, bieslook, basilicum en olijfolie te mengen. 
Meng 75 gr tartaar zeer goed met deze pesto. Breng op smaak met peper en 
zout. Voeg, gelet op de consistentie, eventueel wat mayonaise toe. 
Knoflooktartaar: Pers 2 tenen knoflook uit. Meng 75 gram tartaar in een keu-
kenmachine met de uitgeperste knoflook, de olijven, dille, de kervel, de gehakte 
bieslook en een mespuntje zout en peper. Voeg gelet op de consistentie, even-
tueel wat mayonaise toe. 
Kruidentartaar:  Meng 75 gram tartaar zeer goed met de kruiden Boursin, de fijn-
gehakte peterselie. Voeg, gelet op de consistentie, eventueel wat mayonaise toe. 

Besmeer nu de verse toast met de 3 soorten filet American. Smakelijk! 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

TOESCHOUWERS OVERTREDING BUITENSPEL
OPSTELLING VERDEDIGEN NEDERLAND
TEAMSPORT KAMPIOEN JUICHEN
STADION VANGAAL VERLIES
VOETBAL BRAZIL ELFTAL
KOPPEN ORANJE SCHOT
WINST GOAL GRAS
VELD WAVE BAL

Zoek de 10 verschillen
WEER MET BORD OP SCHOOT
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Oranje vlaggetjes, oranjebitter, 
oranje tulpen, oranje condooms, 
Oranje stad, Oranjeboom, Oranje-
Zwart, Oranje huis, de Prins 
van Oranje, het Oranje Fonds, 
oranje petjes, oranje shawls, 
het Oranje Kruis, het Drentse 
Oranje, Soldaat van Oranje, 
heerlijke sappige appeltjes van 
oranje, oranje paprika, de Fanfare 
Oranje, het Hotel Oranje, de 
Oranjecamping, een oranje tentje, 
Willem van Oranje, TV Oranje, de 
Prins van Oranje Nassau, oranje 
paprikachips, een mengsel van 
geel en rood maakt oranje, de 
Nacht van Oranje, oranje tapijt, 
Oranje scheepsverzekeringen, 
oranje plastic, opwaaiende oranje 
zomerjurkjes, oranje haren, oranje 
kaarsen, oranje veren, oranje 
ballonnen, een oranje vuvuzela, 
oranje slingers, oranje serpentines, 
de Oranje Leeuw, oranje klompen, 
oranje bh, oranje boxershort, 
oranje slipje en slippers, een oranje 
vlinderstrikje, de oranjerie, oranje 
zonnebril, en niet te vergeten de 
niet aan te slepen ordinaire oranje 
juichpakken. Nog eentje, wortelen 
oftewel peentjes, zonder enige 
twijfel oranje.
Om gek van te worden. Normaal 
gesproken is het recht van de kleur 
oranje voorbehouden aan ons 
Koningshuis en wordt de markt 
overstelpt met de zogenaamde 
oranjeparafernalia: souvenirs en 
prullaria die verband houden met 
het Oranjehuis. De merchandise-
machine maakt overuren in tijden 
van inhuldigingen en feesten 
rondom het gezin van onze 
kersverse koning Willem Alexander, 
Alex voor intimi, Koning Pinteman 
of Prins Pils in studentenkringen. 
Dergelijke dagen worden dan 
meteen gebombardeerd tot een 
Oranjedag. Aanvankelijk was zelfs 

de rode kleur van de Nederlandse 
vlag oranje, bijna vier eeuwen 
lang. Gelukkig kunnen we naast 
de huidige driekleur genieten van 
de prachtige oranje welvingen van 
de blonde stralende dame naast 
de koning. Zelfs in de politiek 
is het doorgedrongen en is een 
Oranjeakkoord gesloten, vinden 
Oranjemarsen plaats en ontstaat 
een Oranjerevolutie.
Maar de komende dagen, hopelijk 
weken, is sportief bierdrinkend 
Nederland in de ban van de kleur die 
in de natuur vrij weinig voorkomt. 
Wel op de groene mat. De dames 
en heren hockeyers hebben het 
veld nog maar net verlaten of 
‘onze’ voetballers strijden om de 
trots van oranje. En niet alleen bij 
ons voert oranje de boventoon 
van het kleurenspectrum in de 
voetballerij, ook in Ivoorkust. 
Even voor de duidelijkheid, het 
woord oranje is afkomstig van 
het Perzische narang, dat 
sinaasappel betekent. 
Oranje staat symbolisch voor 
een energieke uitstraling, 
voor vitaliteit, voor seksuele 
kracht, voor blijdschap, 
voor creativiteit, en 
voor een algeheel 
gevoel van welzijn. 
Oranje staat voor genieten 
wat de aarde te bieden 
heeft: lekker eten, heerlijk 
eten en erotiek. Mooi toch. 
Zijn we een beetje oranje 
overactief dan komt dit tot 
uiting in een trotse houding, 
tegen het arrogante aan. Een 
besmettelijke ziekte daalt dan 
over ons neer, de oranjekoorts. 
Holland, Holland. Oranje 
boven, oranje onder, oranje 
overal. Jus d’orange. Zo, het 
wereldkampioenschap voetbal 
2014 in Brazilië is begonnen.

Kleur bekennen Volgens P. Skauwe
COLUMN

Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Wim 
van de Vossenberg. Een groot deel 
van zijn leven is hij kleermaker ge-
weest en heeft hij menig inwoner van 
Aarle-Rixtel en omgeving van panta-
lon of pak voorzien. Van ’59 tot ’97 
heeft hij, met hulp van zijn vrouw, dit 
specialistische ambacht kunnen com-
bineren met een herenmodezaak aan 
de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel.

Kleermaker worden
Al op jonge leeftijd maakte de in 1932 
geboren Wim kennis met het maken 
van kleding: “Mijn oudste zus Willy 
gaf naailes. Ik kwam daar wel eens 
binnen. Van de restjes stof die ik vond 
maakte ik sloffen. Dat was lekker 
warm in mijn klompen.” Toen Willy 
tegen hem zei dat hij maar kleermaker 
moest worden en zij zelfs al een leer-
plaats voor hem had geregeld bij kleer-
maker Herman Verhoeven (in de Kerk-
straat), antwoordde de dertienjarige 
Wim: “Alsjeblieft niet, ik ga niet tussen 
vier muren zitten.” Pas toen hij hoorde 
dat hij iedere week twee kwartjes zou 
krijgen, ging Wim overstag.

Diploma’s 
“In het begin ging ik alleen na school-
tijd maar toen ik daarmee klaar was 
ging ik volledig in dienst bij Herman 

Verhoeven. Ik werkte van ’s morgens 
half acht tot ’s avonds half elf. Omdat 
ik het vak een beetje begon te ken-
nen, vond ik het steeds leuker.” Hij 
behaalde de benodigde vakdiploma’s 
en was op zijn twintigste al ‘Meester 
kleermaker’. Wim: “Dan beheers je 
het hele herenvak inclusief jacquet en 
patronen maken.”

Herenmodezaak 
Na een paar jaar gewerkt te hebben 
bij de Helmondse kleermaker Ray-
makers, solliciteerde Wim in Eindho-
ven bij kleermakerij Stultiëns: “Die 
hadden moderne machines.” Iedere 
dag fietste de jonge kleermaker naar 
Eindhoven. In de avonduren maakte 
hij thuis kleding voor kennissen. Ook 
leerde hij zijn toekomstige vrouw Riek 
kennen. Toen het paar in ’59 een huis 
met winkelruimte aangeboden kreeg 
aan de Lieshoutseweg wilden Wim en 
Riek hier graag een herenmodezaak 
starten. Wim: “Ik had nog geen cen-
ten. In het begin verkocht ik daarom 
spullen van Stultiëns. Ik kon zelf alleen 
investeren in een doos overhemden en 
sokken.”

Riek runde de winkel en zorgde voor 
de twee kinderen. Wim was inmiddels 
fulltime werkzaam in zijn eigen kleer-
makerij. Enkele jaren later gingen de 
zaken zo goed dat hij een bijna volledig 
assortiment kleding kon kopen. Alleen 
de kostuums ontbraken, die waren te 
duur. Een passerende vertegenwoordi-
ger bood aan kostuums in de winkel 
te hangen die pas bij verkoop betaald 
hoefden te worden. Wim: “ Die verte-
genwoordiger zei: heb je tijd om even 
mee naar Waalwijk te rijden? Ik kwam 
terug met 25 kostuums.”

Iets meer vrije tijd 
De kleermaker maakte lange dagen: 

“Ik maakte heren-, dames- en uni-
formwerk. Het was hard werken. Zo 
heb ik eens de hele harmonie van Beek 
en Donk aangekleed.” Wim had het 
zo druk dat hij iedere dinsdagmiddag, 
wanneer de winkel verplicht gesloten 
was, toch doorwerkte. Dit veranderde 
door een opmerking van collega-on-
dernemer Karel van Baal: “Eigenlijk 
zijn we hartstikke gek. We kunnen 
beter dinsdagmiddag gaan fietsen.“ 
Zo gezegd, zo gedaan. Wim kreeg de 
smaak zo te pakken dat hij 27 keer de 
Elfstedentocht fietste: “Ik ging er ook 
met de fiets naar toe en weer terug.”

Zingen was Wims andere grote passie. 
Hij was lid van diverse koren waarbij 
hij regelmatig solo mocht zingen en 
haalde jaren zangles. Menig bruids-
paar vroeg hem het ‘Ave Maria’ te 
zingen.

Tegenwoordig is Wim vooral druk met 
jeu de boules en tuinieren. Samen met 
Riek woont hij nog steeds aan de Lies-
houtseweg. Wim was de laatste kleer-
maker van dit rayon. Hij kijkt met ple-
zier terug op zijn kleermakersvak: “Ik 
zou het zo weer doen, maar misschien 
wel meer in het damesvak.”

assortiment kleding kon kopen. Alleen 
de kostuums ontbraken, die waren te 
duur. Een passerende vertegenwoordi-
ger bood aan kostuums in de winkel 
te hangen die pas bij verkoop betaald 

genwoordiger zei: heb je tijd om even 

terug met 25 kostuums.”

De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar 
de gekste, gaafste, raarste of mooiste 
WK-foto! Dit kan een versierde straat 
zijn, een ‘Van Persieing’ of gewoon een 
ludieke WK-foto. De winnaar van deze 
actie wint een compleet verzorgde barbe-
cue voor 10 personen (aangeboden door 
Keurslager Danny Megens)! 

De actie loopt tot het moment dat 
Nederland uit het WK vliegt. Al diverse 
personen waren je voor. Hierbij een greep 
uit de inzendingen:

Stuur je foto naar redactie@mooilaarbeek.nl 
ovv je naam met een fotobijschrift en ding 
ook mee naar deze fantastische prijs! ook mee naar deze fantastische prijs! 

Na de 1-5 winst van Spanje-Nederland was het feest in deze jacuzzi 

Tientallen jongeren versierden 

vorige week de Laarbrug 

De complete straat De Esdoorn in 
Beek en Donk in de ban van oranje

Ingezonden door Sarah Schepers

Ingezonden door Wendy Kluytmans
Fotograaf: Joost Duppen

Ingezonden door S. van der Heijden 

Ingezonden door Annegeert Steenbakkers 

Ingezonden door Anita Vaessen-Dekker 

De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar 

WK-actie De MooiLaarbeekKrant!
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..de gezelligste 
Jaarmarkt van Nederland!

Sint-Oedenrode heet u van harte welkom 
op zondag 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur

-  Honderden kramen 
met zeer gevarieerd 
aanbod

- Volle terrassen

-  Volop sfeervolle 
muziek op   
meerdere podia

Kom genieten 
van het 

historische 
centrum!

Kwaliteitsmedewerker 
Quality & control
Functie omschrijving Kwaliteitsmedewerker
Als Medewerker Kwaliteitsdienst ben je verantwoordelijk voor een goede productkwaliteit en het 
implementeren, onderhouden en verbeteren van het huidige kwaliteitssysteem (ISO 9001-2010 en 
GMP+ - B1).  Daarnaast ondersteun je de R&D Manager bij productontwikkeling en het opmaken van 
registratiefiles en de veiligheidsadviseur bij het bewaken van de veiligheid.

Taken en verantwoordelijkheden
• Het uitvoeren van QC werkzaamheden in de vorm van correctief en preventief microbiologische en 

fysisch/chemische analyses op grondstoffen, in proces monsters, eindproducten en watermonsters;
• Je controleert de kwaliteitsactiviteiten en je geeft advies waar nodig;
• Je ondersteunt bij de opmaak en onderhoud van de etiketten (volgens de wetgeving);
• Je draagt zorg voor het afhandelen en rapporteren van klachten;
• Je ondersteunt bij (interne) audits;
• Het up to date houden van handboeken (procedures, instructies, formulieren etc.);
• Up to date blijven over veranderende wetgeving;
• Je ondersteunt bij het opmaken van registratiefiles;
• Je hebt een assisterende rol in de productontwikkeling;
• Je werkt samen diverse afdelingen binnen de organisatie;
• Je rapporteert aan de kwaliteitsmanager 

Functie eisen Kwaliteitsmedewerker
Om de functie van Kwaliteitsmedewerker succesvol in te vullen beschik je over de volgende kwaliteiten.
• Minimaal afgeronde MBO opleiding levensmiddelentechnologie (of soortgelijk);
• MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie in de feed (of food) sector;
• Ervaring met de uitvoering van de microbiologische, fysische en chemische controle;
• Inhoudelijk bekend met het kwaliteitsmanagement systeem GMP+ (B1) (of soortgelijk);
• Proactieve en praktische instelling;
• Communicatief vaardig;
• Je bent accuraat en werkt georganiseerd en gestructureerd;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré). 
• Woonachtig in omgeving Lieshout (max. 25 km)
• Het betreft een parttime functie (20-24 uur)  

Bedrijfsprofiel
Kanters Special Products ontwikkelt, produceert en verkoopt o.a. voedingssupplementen, reinigings- en 
desinfectiemiddelen voor (water)leidingen en kuikenpapier vanuit onze vestiging in Lieshout.
De producten worden ingezet binnen de intensieve veehouderij en rundveehouderij met als doel het 
verbeteren van het bedrijfsresultaat door ondersteuning van de diergezondheid en het voorkomen van 
het gebruik van antibiotica.
Om voor de veehouder een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen zo laag mogelijke kosten 
bieden wij een deskundige en persoonlijke begeleiding bij het gebruik van de producten.
Kennis, hoogwaardige kwaliteit uit eigen productie, praktisch advies, service en een eerlijke en harteli-
jke manier van zaken doen vormen de basis om wereldwijd toonaangevend te zijn.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van Kwaliteitsmedewerker is een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid. Kanters 
besteedt veel aandacht aan het creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving met uiteraard 
passend loon en uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling. 

Locatie      
Lieshout (Noord-Brabant)
    
Solliciteren/Reageren 
Stuur voor 4 juli 2014 een sollicitatie brief met CV naar:
Dhr. R. van Sambeek       Tel. 0499-425600       E-mail: info@kanters.nl

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Traditionele teerdag gilde Sint Margaretha 
Aarle-Rixtel –De traditionele teerdag 
van het gilde Sint Margaretha heeft 
op zaterdag 14 juni plaatsgevonden. 
Zoals men in de vorige uitgave van 
de MooiLaarbeek krant heeft kunnen 
lezen, beloofde het een bijzondere 
dag te worden gezien het feit dat drie 
jubilarissen en een erelid gehuldigd 
zouden worden. 

Rond 9.00 uur verzamelden de gilde-
broeders zich bij café en gildehuis ‘De 
Vrienden’, om hiervandaan één van 
de jubilarissen op een bijzondere ma-
nier te verrassen. Antoon van Roij, 60 
jaar gildebroeder, werd samen met zijn 
Jeanne thuis opgehaald in een mooie 
landauer. Vanwaar de stoet verder 
trok naar de kerk, om patroonheilige 
Sint Margaretha te eren tijdens een 
Gildemis. De mis werd geleid door 
Pastoor Arie Wester en ondersteund 
door gildebroeders Henk Daniels en 
Jeroen Smulders. De gezangen werden 
begeleid door orgelist Louis Barten.  
Tijdens de dienst werd de eed van 
trouw afgelegd aan het Kerkelijk, en 
Burgerlijk gezag, door vaandeldrager 
Martien Wich. Namens B & W waren 
Frans van Zeeland en Frans Biemans 
aanwezig. De mis werd buiten afge-
sloten door een vendelgroet. Hierna 
trokken de gildebroeders naar het 

gildeterrein aan de Havenweg.
Bij aankomst stond een voortreffelijk 
uitgebreide koffietafel klaar, verzorgd 
door de gildezusters en deze werd tra-
ditioneel gestart met een borrel, nadat 
gildekoning Harrie van Ganzenwinkel 
voorging in het gebed. Ondanks korte 
perioden van dreigende regen, was 
Sint-Margiet het gilde goed gezind en 
bleef het droog en was het uitstekend 
weer. En brak de tijd aan om de jubi-
larissen in het zonnetje te gaan zetten.

Hoofdman Theo de Jong Mzn. sprak 
trots, eervolle en persoonlijke woor-
den aan de jubilarissen toe. Ronald 
de Jong kreeg voor zijn 25 jaar een 
zilveren speld in de vorm van de hei-
lige Margaretha opgespeld. Zo ook 

Karel van de Graef voor zijn 40 jarig 
jubileum, en mocht bovendien tra-
ditie getrouw een zilveren beker in 
ontvangst nemen van beschermheer 
Noud Swinkels. Een gouden speld 
ontving Antoon van Roij voor zijn jubi-
leum van maar liefst 60 jaar. De part-
ners van de jubilarissen werden ver-
rast met een mooie toepasselijke rode 
bos bloemen. Tot slot werd Maria van 
Ommeren-Bekx gehuldigd voor het 
heugelijke feit dat zij 25 jaar ere-lid is. 
Nadat de hoofdman oude herinnerin-
gen had opgehaald, kreeg Maria in het 
bijzijn van haar familie een bijzonder 
broche opgespeld. Maar ook het gilde 
zelf werd verrassend verblijdt met een 
nieuwe geluidsinstallatie aangeboden 
door de jubilarissen. 

Aansluitend zongen de gildezusters een 
toepasselijk lied speciaal voor de jubi-
larissen, geschreven door henzelf. Er 
werd een vendelhulde gebracht door 
de jeugdvendeliers , onder muzikale 
begeleiding van de tamboers. Voor de 
eerste keer traden hierbij ook de ‘rooi 
schut’ bazuinblazers op onder begelei-
ding van bazuininstructeur Hans van 
de Velde, die zich speciaal voor deze 
gelegenheid een ‘rooi’ schut pak had 
laten aanmeten. ‘Lang zullen ze leven’ 
werd ingezet, waarna de receptie van 
start ging. Tijdens de receptie ontving 
Antoon van Roij de  1e kringonder-
scheiding en oorkonde, in nieuw edict. 
Namens de adviescommissie van kring 
Peelland mocht Henk de Hair (kring-
voorzitter) de onderscheiding opspel-
den.

Na de receptie werd de dag feestelijk 
voortgezet en verzorgde gildebroeder 
Mart Bankers samen met zijn gildezus-
ter Francien het overvloedige en uiterst 
smaakvolle feestmaal. De muziek werd 
verzorgd door Ton van der Vorst. Tot 
slot en als verrassing gaf gildevriend Ad 
Chatrer nog een spetterend optreden, 
en bracht diverse Hollandse meezingers 
ten gehore. Om 21.00 uur werden de 
feestelijkheden gesloten. Het gilde mag 
terug kijken op een zeer geslaagde dag. 

Teerdag gilde Sint Margaretha

Fotograaf: Theo Schepers

Dansen in De 
Waterpoort 

Beek en Donk - De laatste dansmiddag 
voor de vakantie staat al weer voor de 
deur. Op dinsdag 1 juli aanstaande 
zal in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag ge-
houden gaan worden. Onder leiding 
van de ervaren Disk Jockey Antoon 
van Bussel zullen er verschillende 
gezelschapsdansen voorbijkomen. 
Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 

Iedereen is van harte welkom op deze 
middag, deelnemers hebben geen 
partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong!  
De dansmiddag op 1 juli duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Na 1 juli liggen 
de dansmiddagen in de zomerperiode 
stil. De eerstvolgende middag na de 
vakantie is op dinsdag 23 september.

Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen. 
E-mail: mhoebergen@vierbinden.nl of 
per telefoon: 06-45203227. 

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Aarlese cabaretier Marlon Kicken krijgt lachers op zijn hand in Openluchttheater Mariahout

“Met jouw lippen kun je geen trompet spelen”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – “Psst… Marlon. Je bent 
de enige in dit dorp”, het is één van 
de uitspraken die Marlon Kicken don-
derdagavond deed tijdens zijn show 
‘Nee Gij!?’ in het Openluchttheater 
in Mariahout. Marlon is afkomstig uit 
Curaçao en doelde met bovenstaande 
uitspraak op zijn negroïde uiterlijk. 
Deze ‘andere’ huidskleur is de rode 
draad door zijn show.  

Een Aarlese neger 
Maar Marlon is volgens zichzelf niet 
zoals alle andere negers. “Ik ben een 
echte Aarlese neger. Een Brabantse ne-
ger. Eén keer ging ik naar Rotterdam. 
Ik was dóódsbang. Daar hebben ze 
échte negers. Vier van die kerels kwa-
men op mij af toen ik de trein uitstap-
te. Ik rende heel hard weg. Zij kwamen 
mij achterna. En toen … toen viel ik 
flauw.” 

Trompet spelen 
In de loop van Marlons show liet hij 
merken dat het leven voor hem soms 
toch wel net iets anders was als voor 
andere – blanke – kinderen. “Ik weet 
nog toen ik bij de harmonie wilde, 
wat er toen gebeurde is me altijd bij-
gebleven”, vertelt de cabaretier aan 
de aanwezigen. “Ik belde aan bij de 
persoon die hierover ging en vertelde 
dat ik trompet wilde spelen. Wat hij 
antwoordde? Marlon, met jouw lip-
pen kun je geen trompet spelen. Het 
resultaat was, dat ik wel bij de harmo-
nie mocht, maar mijn instrument een 
klarinet werd.”

Luchtig en persoonlijk
De bijna twee uur durende show was 
luchtig, persoonlijk, poëtisch en soms 
een beetje pijnlijk. Op een kaal po-
dium deed Marlon ‘zijn kunstje’. En 

om dan meteen grappig te zijn in de 
buitenlucht op klaarlichte dag, terwijl 
de bezoekers net op hun plaats zit-
ten, is best knap. Maar het lukte deze 
‘Aarlese neger’ heel goed. Binnen een 
minuut kreeg hij het publiek aan het 
lachen, waardoor de toon van deze 
avond meteen werd gezet . 

Shows
Marlon speelde op deze donderdag 
zijn een na laatste show van ‘Nee 
Gij!?’. In november introduceert hij 
een nieuwe show. Tevreden kijkt hij 
terug op zijn debuut in Mariahout. 
“Het is leuk om in je eigen gemeente 
te spelen, voor eigen publiek. Het is 
hier vrij intiem. Ik vind het dan ook 
leuk om het publiek in mijn show te 
betrekken.”

Marlon begon zijn carrière als tonpra-
ter. Later werd hij stand-up comedian 
en nu breekt hij door als cabaretier. 
Marlon is inmiddels de 40 gepasseerd 
en zweert erbij nooit meer weg te gaan 

uit Aarle-Rixtel. Trauma’s ervaart hij 
nog vanuit zijn tijd van de schoolarts, 
waar de broek ieder jaar opnieuw om-
laag moest. Wil jij ervaren waarvoor je 
bij Marlon €15,00 moet betalen om 

iets te mogen zien? Ga dan naar zijn 
laatste show kijken op vrijdag 27 juni 
in Theater De Schalm in Veldhoven. 
Kijk voor meer informatie op 
www.deschalm.com.

“In Rotterdam hebben 
ze échte negers”

Nationale Buitenspeeldag: ook in Laarbeek 
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Mark Barten en 
    Daphne van Leuken 

Laarbeek - Nationale Buitenspeeldag 
vond vorige week woensdag in 
heel Nederland plaats. Met de 
Buitenspeeldag willen initiatiefne-
mers Nickelodeon, Jantje Beton, 
Scouting Nederland, Veilig Verkeer 
Nederland en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten kinderen sti-
muleren om lekker buiten te spelen en 
te bewegen. Tv-zender Nickelodeon 
ging ’s middags vanaf 13.00 uur op 
zwart en de Laarbeekse gingen ... lek-
ker naar buiten!

Bij Kindcentrum De Sprankel in 
Lieshout zijn ze er klaar voor. De zon 
schijnt deze woensdagmiddag volop 
en de vele spelmaterialen staan klaar. 
Kinderen mogen ongedwongen spe-
len met alles wat er is. En dat is nogal 
wat. Je kunt rolschaatsen, voetballen, 
op het luchtkussen, in de zandbak, 
touwtjespringen, stoepkrijten, muziek 
maken, met het schaakspel …. En het 
leuke is: de leerkrachten en de groeps-
leiding spelen gewoon mee. Spelen is 
ontmoeten!

Hondenpoep 
Britt, uit groep 6, is druk bezig met het 
maken van vlaggetjes met daarop de 
tekst: ‘geen hondenpoep’. “Op het 
veld willen we graag spelen, maar met 
al die poep is dat niet fijn”, vertelt ze. 
Bridget, ook uit groep 6, vertelt dat 
ze de buitenspeeldag leuk vindt. “ Je 
bent dan lekker sportief bezig. En ja, 
soms zit ik te vaak voor de tv”, geeft 
ze met enige aarzeling eerlijk toe. 
Warsan beaamt dit en zegt: “Dit is 
echt beter dan op de bank zitten. Het 
is leuk om met je vrienden samen te 
zijn en je leert ook anderen kennen.” 
Moeder Lonneke Vereijken vertelt dat 
ze het idee van buitenspeeldag super 
vindt. “Mijn kinderen spelen al veel 
buiten. Wij hebben gelukkig ook die 
ruimte. Maar om ze nu allemaal samen 
te zien spelen, vind ik mooi.”

Meerdere plaatsen
Maar niet alleen op De Sprankel 
werd meegedaan aan de Nationale 
Buitenspeeldag. Op diverse plaatsen 
in Laarbeek was er iets te doen, zoals 
bij Kindcentrum De Raagten en indus-
trieterrein De Beekerheide. 

Nationale Buitenspeeldag: ook in Laarbeek 

Na het spelen gingen de kinderen van De Raagten samen buiten picknicken
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Uw bedrijf vestigen op deze prachtige locatie in Beek en Donk? Dat kan! 
Dit fraaie karakteristieke pand is ge-
legen aan de Nachtegaallaan 2 in 
Beek en Donk naast het gemeente-
huis, het park en de muziektuin. 

Twinvision (software ontwikkeling) 
en IRIS (vastgoed) zijn er reeds ge-
vestigd. Er zijn nog (kantoor)ruimtes 

te huur van 140m2 op de 1e verdie-
ping óf 90m2 op de 2e verdieping.

De kantoorruimte op de 1e verdieping 
is instapklaar en voorzien van een 
nieuwe toiletgroep, keuken, aparte 
spreekkamer, data, alarm en diverse 
(afzonderlijke) kantoorruimtes.

De 2e verdieping (met loftuitstra-
ling) is nog geheel naar eigen wens 
in te delen.   

Zowel de indeling als ligging zijn 
ideaal voor een gebruik als kan-
toorruimte, praktijk-, atelier-, cur-
sus- of vergaderfaciliteit. Tevens 

is er parkeergelegenheid op eigen 
terrein.

Belangstelling?
Neem contact op met Robert Hellings 
op 06-51315563. Of kijk op 
www.irisvastgoed.nl/beekendonk
voor meer informatie.

LEZERSPODIUM
Saamhorigheid op de Alpe d‘Huez: een geweldige beleving 
Alpe d’Huzus
Ton en Asja hebben op korte termijn 
besloten om de Alpe d’Huzus te fiet-
sen voor hun dochter/zus om geld 
in te zamelen voor mensen die deze 
ziekte ook hebben. Zondagavond na 
afsluiting van onze familiedag zijn we 
vertrokken naar de Alpe d’Huez om 
dan op maandagmorgen om 9 uur 
aan te komen. Kort daarna wordt 
Ton verrast door de familie, want die 
hadden in drie weken tijd toch €2000  
sponsorgeld voor topteam Huibers 
opgehaald en gezorgd voor mooie 
fietsshirts. Woensdag brak de dag 
aan en was het voor ons de dag om 
de berg te beklimmen. Alpe d’Huzus 
is voor mensen die de berg 1 keer wil-
len beklimmen en zo individueel een 
bijdrage willen leveren. De zenuwen 
gierden door onze lijven, omdat we 
niet wisten wat we moesten ver-
wachten. Zo begon de rit in het dorp 
waar we aangemoedigd werden door 
iedereen. Toen mochten we van start 
gaan en dat was toch wel emotio-
neel. Nu begint de reis naar boven. 
We werden ook werkelijk naar boven 
gedragen door iedereen die stond 
aan te moedigen. Een euforisch ge-
voel wat je niet kunt beschrijven. Ton 
heeft er anderhalf uur op gefietst en 
Asja 1 uur en driekwartier. De tijd 
heeft voor ons echter werkelijk niet 
zo lang geduurd. Het vloog voorbij 
door de beleving en omgeving. Bij 

de finish kregen we een super warm 
onthaal van iedereen, niet alleen van 
familie en vrienden. Dan zit de be-
klimming erop maar de herinnering 
blijft voor altijd. Alpe d’Huzus of alpe 
d’Huzes word voor volgend jaar zeker 
nog niet uitgesloten.

Op de dag zelf merk je dat er over-
al mensen zijn die je kent en met je 
meeleven een geweldig samenho-
righeidsgevoel. Dan vraag je je af 
waarom moet er zoiets gebeuren om 
zoiets moois als saamhorigheid te 
creëren. De boodschap mag dan ook 
zijn: Koester dit gevoel in je hart en 
stel het beschikbaar voor de mensen 
die het nodig hebben. Stel het niet 
uit tot morgen, want morgen bestaat 
niet, doe het nu en voor elke volgen-
de dag in je leven. Samen ben je sterk 
en onverslaanbaar het enige wat we 
nodig hebben is tijd.

Terug naar Laarbeek
Ton fietste niet alleen de Alpe 
D’HuZes, hij fietste ook nog helemaal 
terug naar Nederland. Een drietal rou-
tes waren uitgestippeld: 1050, 1150 
en 1300 km route. Met als doel tien 
dagen fietsen zodat hij met Vaderdag 
weer thuis zou  zijn. Op vrijdagmor-
gen rond de klok van half tien is Ton 
bepakt en bezakt in Alpe d’Huez aan-
gefietst. Mooi tien dagen om even stil 
te staan bij het leven, tijd voor reflec-
tie en bezinning en vooral genieten 
van de natuur. Met een slaapzak wat 
kleren, havermout, rozijnen, melk en 
pasta op pad. Op de route werd elke 
dag bepaald hoe hij ongeveer ging 
fietsen. Dit bleek wel eens af te wij-
ken. Het ging erg voorspoedig, vanuit 
het thuisfront kwam al de boodschap 
doe maar eens wat rustig aan. ‘Oké, 
vandaag fiets ik maar 120 km’, aan 
het eind van de dag kwam dan de 

boodschap:  ‘Heb even wat langer 
gefietst om een slaapplek te vinden 
dus ik heb er vandaag 200km opzit-
ten’, groetjes Ton. ‘Onderweg wat 
gezwommen en wat eten klaarge-
maakt op een kampvuurtje’ of ‘Ik heb 
vannacht in een schuur bij een boer 
geslapen’, waren zo de sms’jes die 
we kregen. Het ging erop lijken dat 
hij voor Vaderdag al weer thuis zou 
zijn, dus er moest van alles geregeld 
worden. Zes dagen later al zaten de 
1150 km erop. Vanaf Valkenswaard 
werd Ton door verschillende familie-
leden en kennissen begeleid. Een hele 
stoet van fietsers die onderweg aan-
sloten en hem aangenaam verraste 
tot thuis waar zijn vrouw Maria met 
nog andere familieleden klaarstonden 
om hem te verwelkomen. 

Afsluitende avond.
Aanstaande vrijdag 20 juni is er een 
afsluitende avond om iedereen te 
bedanken en te laten zien hoe onze 
ervaringen waren. Dit zal gebeuren 
vanaf 20.00 tot ongeveer 21.00 uur 
en daarna wordt de avond vervolgd 
met een DJ. Dus heb je zin in een leuke 
avond? Iedereen is welkom bij Café-
zaal de Tapperij in Beek en Donk.

Asja Huibers

Ton neemt een frisse duik 
tijdens zijn fietstocht naar huis

Eén van de slaapplekken van Ton 
tijdens zijn fietstocht naar huis 

Roefelen in Beek en Donk en Mariahout

Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Nadat afgelopen zaterdag 
Aarle-Rixtel en Lieshout geroefeld 
hebben, gaan zaterdag 21 juni de kin-
deren van Beek en Donk en Mariahout 
roefelen. Iedereen heeft de informatie 
gehaald of thuis ontvangen en de co-
mités zijn er klaar voor!

Vele enthousiaste kinderen en hun be-
geleiders gaan op bezoek bij bedrijven 
en verenigingen ‘snuffelen’ in de grote 
mensenwereld. Zaterdag zie je veelal 
fietsende kinderen en hun begeleiders 
door de kernen op zoek naar de roefel-
plekken. Groep 8 uit Mariahout roefelt 
al jaren in beek en Donk en ook dit jaar 
hebben de comités ervoor gezorgd dat 

de kinderen ook eens in een andere 
kern kunnen kijken. Een mooi voor-
beeld van de samenwerking van de 
diverse comités die samen het roefel 
comité Laarbeek vormen.

De organisatie heeft hun uiterste 
best gedaan een zo gevarieerd mo-
gelijk programma voor de groepjes 
te maken. Ook voor deze kernen 
geld natuurlijk, men is te gast bij de 
roefelplekken, maak er wat gezel-
ligs van! Zij hopen dat het net zo’n 
leuke en geslaagde dag mag worden 
als dat het afgelopen zaterdag was 
in Aarle-Rixtel en Lieshout! Kijk voor 
foto’s en informatie op de website 
www.roefeldaglaarbeek.nl. Veel ple-
zier namens het roefel comité!

Kinderen leren portretfoto’s maken in de 
fotostudio van Joost Duppen in Aarle-Rixtel.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief viergastest/roetmeting 
en RDW-afmeldkosten
Actie geldig t/m 1 augustus 2014€ 29,95
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25 JAAR GETROUWD!

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Fl eur Raaijmakers 

Aan de overzijde van de Jalónrivier, 
waaraan ik woon, vond ik in een scha-
mel geitenhok twee zwaar mishan-
delde podencohonden. Een daarvan 
zat muurvast aan een ketting die niet 
langer was dan vijftien centimeter. 
Daardoor had het gehavende beest 
geen enkele bewegingsvrijheid en lag 
in zijn eigen uitwerpselen te draaien. 
Ze waren uitgemergeld en hadden 
door de stress veel haaruitval. Vlooien 
en teken hadden bezit genomen van 
deze arme beesten. Geen water, niets 
te eten… alleen een kale zanderige 
vloer en geen toekomst. Tijdens mijn 
eerste confrontatie wist ik niet of ik 
moest huilen of mijn kwaadheid wilde 
afreageren om de deur open te trap-
pen. Maar met vijf kettingsloten was 
dat laatste echter geen optie, dus 
koos ik voor het eerste. Geëmotio-
neerd liep ik naar huis om een ladder 
te halen en een rugzak met primaire 
levensbehoeftes. Om bij de honden 
te kunnen komen moest ik over een 
hoge muur klimmen. Daar eenmaal 
bovenop geklauterd verloor ik 

mijn evenwicht en viel recht in de ar-
men van een grote Johannesbrood-
boom. Nonde-pie… goed dat die daar 
stond om mij op te vangen! Ik vertrok 
om hulp in te roepen. De plaatselijke 
Policia-Local ging met me mee naar 
de stal en zou op onderzoek uitgaan. 
Twee weken lang ben ik met water, 
eten en iets lekkers over de muur 
geklommen. Toen ik herder Raphaël 
rondom zijn voormalige geitenstal zag 
lopen liep ik meteen naar hem toe. Ik 
hoopte dat hij wist wie de harteloze 
hondeneigenaar was? Hij keek mij 
verwonderd aan, kon mij niet helpen 
en had ook geen sleutels van de deur. 
Wel wist hij dat de politie op zoek was 
naar de dader! Met zijn onvervalste 
rauwe stem liet hij in zijn Andalusische 
moerstaal weten het overdreven (?) te 
vinden. Het gewoefte had meer dan 
hij in zijn jeugd ooit had gehad; wa-
ter, koekjes, brokjes, een speelballetje, 
een zacht bedje en een vers bot. Kon 
ik me misschien inleven in zijn jeugd? 
Raphaël zag het probleem niet tot ik 
met een-leugentje-voor-bestwil ver-
telde dat dit het dagelijks werk was 
van de Policia-Local… (ook al sloop 
ik als een volleerde dief dagelijks naar 
de podencohonden toe)! Weer thuis 
schrok ik bij het zien van de verwilder-
de podencp´s die angstig bij mijn keu-
kendeur stonden te kwispelen, waarbij 
vier zielige hondenogen mij verwach-
tingsvol aankeken. Hoe kon dát nou… 

hoe waren ze vrijgekomen over zo´n 
hoge muur? “Vervloekte Raphaël”, 
prevelde ik! Blij en teleurgesteld te-
gelijk reed ik met de podencohonden 
naar de dierenarts, wetende dat IK nu 
met het probleem zat opgezadeld! 
Daar werden ze bevrijd van hun teken 
en kregen ieder een passende naam: 
Doña en Doerak. In de carport werd 
een bedje gemaakt waar ze de nacht 
konden doorbrengen. Vervolgens 
bleven ze twee-en-een-halve maand 
tot ze werden geadopteerd door Sue 
uit het nabijgelegen Jalón/Xaló. Daar 
spelen ze tot de dag van vandaag 
(wordt tzt vervolgd). Adios…

Ik groet Laarbeek met Spaanse zonne-
stralen. Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com bovenop geklauterd verloor ik 

Doña en Doerak

Luchtpost

spanje

Jim
 1 jaar!

Jim Schrama 19-06-2013

Sabrina Geslaagd !!!!
MBO dierenverzorging 3

Profi	ciat!
Liefs, pap, mam & Giulia

Evy van Gend
10-6-2014

dochter	van	
Patrick	&	Mariska	

van Gend

Beukenlaan	78,	Beek	en	Donk

Van harte gefeliciteerd 

Elke
Met het behalen 
van je diploma 
en een super 

mooie puntenlijst. 
We zijn trots op je!
Papa, Mama en Iris

Bart Vermaeten 
8 jaar! Profi ciat!

Mohammed jarig! 
profi ciat

www.FincaErbalunga.com 

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een 

gratis speelgoedtrein met de 
naam van uw kind bij Intertoys 

Beek en Donk.

Meld uw kind aan via 
info@mooilaarbeek.nl of kom langs 
op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Mooi Dier

Op zoek...
Gucci is een vrolijke en aanhankelijke teckel. 
Ook al is Gucci klein van stuk, hij vindt het 
toch heerlijk om lange wandelingen met zijn 
baas te maken. Als hij kleine stukjes samen 
met je mag rennen, vindt hij het helemaal 
top. Deze extra beweging kan hij goed 
gebruiken, hij heeft nog wat overgewicht. 
Gucci is een vriendelijk en sociaal ventje, je 
kunt bij hem rekenen op een enthousiaste 
begroeting. Met de andere honden bij ons 
in de opvang kan Gucci goed overweg. 
Wordt u het nieuwe baasje van deze lieve 
en tikje eigenwijze Teckel?

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

Naam:        Gucci
Leeftijd:     1,5 jaar

Op zoek...
Gucci is een vrolijke en aanhankelijke teckel. 
Ook al is Gucci klein van stuk, hij vindt het 
toch heerlijk om lange wandelingen met zijn 
baas te maken. Als hij kleine stukjes samen 
met je mag rennen, vindt hij het helemaal 
top. Deze extra beweging kan hij goed 
gebruiken, hij heeft nog wat overgewicht. 
Gucci is een vriendelijk en sociaal ventje, je 
kunt bij hem rekenen op een enthousiaste 
begroeting. Met de andere honden bij ons 
in de opvang kan Gucci goed overweg. 
Wordt u het nieuwe baasje van deze lieve 
en tikje eigenwijze Teckel?

Leeftijd:     1,5 jaar

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

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

GEVONDEN
Pinpasje gevonden voor de kerk in Beek (Heuvel-
plein/Brandstraat). Rekeningnummer eindigt met 
de cijfers 201303. Af te halen op Heuvelplein 3

Popje met grote oren, lang gekleurde nek 
en blauw hoofd gevonden halverwege 
Koppelstraat. Op te halen bij kantoor 
Heuvelplein 3.

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

Te koop gevraagd: marktspullen, an-
tiek, klokken, beelden, kleingoed zoldero-
pruimingen, etc. Tel. 06-13208306

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

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

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

Wij zijn opzoek naar een handige en betaal-
bare hulp in en rond ons huis. Reigerlaan 5, 
Lieshout. Tel. 06-21451734

Gebruikte kaarten of materialen om kaarten 
te maken, zoals linten, ponsen, karton, etc. 
Bestemming: goed doel. Afgeven: Klooster-
tuin 38, Beek en Donk. Ophalen kan ook, bel 
naar 0492-465416

TE HUUR
Nieuw tuinappartement in Brandevoort 
boven de Jumbo. Woonoppervlakte 86m2 
2 slaapkamers met dakterras 35m2 Meer 
informatie: 0612771852

TE KOOP
Te koop: 7 kaartjes voor DEF Americans op 
27 juni in het Openlucht Theater Maria-
hout. Voorverkoopprijs €14,00. Overne-
men voor €10,00 p. st. Tel. 06-23282134 

Te Koop Jonge bruine legkippen, volle-
dig ingeënt. Tel. 0499-471755 Mob. 
06-13894215

Mooie grenenhouten dressoir, vier laden en 
twee deurtjes. Massief grenen, dik boven-
blad, bolpoten, geen gebruikssporen. Afm. 
(h/b/d)  80/146/48 cm. Tel. 0492-465441

2 konijnen en 1 cavia. Leven samen, kun-
nen ook apart verkocht worden, alleen 
als huisdier. Prijs in overleg. Voor info tel. 
0492-461617

Satellietschotel, 80cm. Twee decoders Phil-
ips. Ontvangst Canal Digital. Prijs n.o.t.k. 
Tel. 0492-463386

Cando vuren buitendeur ML 459, stomp 211,5 
x 88. Nog in plastic. Prijs €60,00. Tel. 06-
47150228

VERLOREN
Verloren op/nabij Piet van Thielplein: baby-
pop, merk Baby Annabell. Wil de vinder 
a.u.b. bellen naar 06-53193811?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

06-40806493
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 Uw nieuws bij Omroep Kontakt op 
radio, tv en/of website 

www.kontaktfm.nl
 

Geef uw info door via 
info@kontaktfm.nl

 
Omroep Kontakt zorgt dat het 

gepubliceerd wordt.

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Als een werknemer ziek wordt dan 
heeft deze in beginsel recht op 
doorbetaling van zijn loon.
Tijdens ziekte heeft een werknemer 
niet alleen maar rechten, maar ook 
verplichtingen. Zo zal een werknemer 
zich bijvoorbeeld ten volle moeten 
inzetten om weer zo snel mogelijk 
zijn werk te kunnen hervatten.
Soms is het zo, dat een werknemer zijn 
werkzaamheden slechts gedeeltelijk 
kan hervatten. Bijvoorbeeld: iemand 
werkt normaal gesproken 40 uren per 
week. Door ziekte kan de werknemer 
voorlopig slechts 20 uren werken.
Stel dat deze zieke werknemer die 
20 uren niet werkt omdat hij van 
mening is dat hij dat niet kan. Wat 
kun je dan als werkgever doen? Kun 
je dan slechts de betaling van het 
loon stop zetten voor die 20 uren per 
week of voor de volledige 40 uren 
per week?
Onlangs heeft het hoogste 
rechtscollege van ons land, de Hoge 
Raad, beslist, dat een werkgever in 
een dergelijk geval de doorbetaling 
van het volledige loon stop kan 
zetten.
Vragen? Neem dan contact op met 
mr. Bart Kusters of mr. Marc van 
de Ven van Juridisch Adviesbureau 
Laarbeek B.V.. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Ziekte en re-integratie

Omroep Kontakt blij met uitbreiding 
voorgenomen samenwerkingsverband

Vrouwenbeweging maakt uitstapje 
naar Leiden en OegstgeestInformatieavond voor (hulp)-leiding 

kindervakantieweek

Aarle for Uganda haalt €2.750,50 
op tijdens benefi etavond

Laarbeek - Woensdag 11 juni heeft 
de voorgenomen samenwerking 
tussen de omroepen van Laarbeek 
(Kontakt),Veghel/Uden (Skyline), 
Boekel (BLOK), Nuenen (LON), 
St.Oedenrode (TV Meierij), Schijndel 
(LOS) Son en Breugel i.o. (Omroep 
S&B) een uitbreiding gekregen met de 
Landerdse Omroep Stichting.

De Landerdse Omroep Stichting was 
al langer in beeld en had al eerder 

interesse getoond. Tegelijk zijn de 
deelnemende omroepen stevig van 
start gegaan om binnen afzienbare 
tijd te komen tot een organisatie van 
samenwerkende omroepen, waarbij 
de lokale identiteit het belangrijkste 
speerpunt is en blijft.

De diverse omroepen hebben hun ver-
trouwen door de ondertekening van 
een hernieuwde intentieverklaring uit-
gesproken.

Beek en Donk – Vrouwenbeweging 
Beek en Donk gaat op dinsdag 24 juni 
met de leden –die zich hiervoor heb-
ben aangemeld- een uitstapje maken 
naar het Corpus in Oegstgeest.

Er wordt om 7.45 uur vertrokken van-
af het ontmoetingscentrum. Eenmaal 
aangekomen op plaats van bestem-
ming, wordt er een duizelingwekkende 
wandeling gemaakt door het menselijk 
lichaam. Hierna wordt Leiden bekeken 
vanaf het water, waarna er nog tijd 

over is om de stad te bezichtigen of 
om te winkelen voor wie dat wil. 

Eenmaal terug in Beek en Donk 
worden we verwacht bij Herberg ’t 
Huukske voor de afsluiting van deze 
dag. Vergeet je lunchpakket niet voor 
deze dag. De Vrouwenbeweging 
wenst iedereen een fijne dag en ziet u 
graag terug op de eerstvolgende acti-
viteit in september. Daarnaast wensen 
zij iedereen ook een fijne vakantie. 

Mariahout – in het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat wordt op donder-
dag 26 juni een informatiebijeen-
komst gehouden voor alle (hulp)-
leiding die zich hebben aangemeld 
voor de kindervakantieweek 2014.

Deze avond begint om 19.30 uur. 
Tevens is de organisatie van kin-
dervakantieweek Mariahout nog 

op zoek naar ouders (leiding) die 
tijdens deze kindervakantieweek 
een groepje kinderen wil begelei-
den. Zij kunnen een mail sturen naar 
rob.bardoel@gmail.com. Ook zijn zij 
nog op zoek naar mensen die mee 
willen opbouwen en/ of afbreken, 
zij kunnen een mailtje sturen naar: 
booogaaart@hetnet.nl.

Aarle-Rixtel – In de tuin van 
Dorpscafé de Vrienden werd 7 juni 
een veiling gehouden. De organisa-
tie van Aarle for Uganda, Marjolein 
Meulendijks, Rosalie Sprengers en 
Rens Kruisbrink hebben hard ge-
werkt om deze avond tot een succes 
te maken en met resultaat! 

Met een grootse veiling, een loterij 
en een kraampje met allerlei leuke 
sieraden, is er maar liefst €2.750,50 
opgehaald. Al dit geld zullen Rosalie 
Sprengers en Rens Kruisbrink in juli 
meenemen naar Oeganda, waar zij 
industriele naaimachines aan gaan 
schaffen voor de allerarmste vrou-
wen. Zo zullen deze vrouwen een 
inkomen hebben waardoor hun 
kinderen genoeg te eten hebben en 
naar school kunnen gaan. Wanneer 
Rosalie en Rens weer terug zijn in 
Nederland zal de plaatselijke orga-
nisatie ‘Arise and Shine’ het project 
blijven begeleiden, zodat het een 
duurzaam karakter heeft.

De organisatoren van Aarle for 
Uganda zijn heel trots op het resul-
taat van de benefietavond en willen 
iedereen bedanken die hier op één of 
andere manier aan heeft bijgedragen. 

Met name de veilingmeesters Hans 
van Asten en Bob Klaassen die met 
veel energie de veiling hebben ge-
leid. En natuurlijk is Aarle for Uganda 
hun sponsoren uiterst dankbaar. 
Dankzij de gulle lokale ondernemers 
van Aarle-Rixtel en omgeving is de 
avond een groot succes geworden.

In het vorige bericht van Aarle for 
Uganda is helaas een storende fout 
geslopen en is de website van hoofd-
sponsor Van Hout & Zo niet goed 
genoemd. De juiste websites zijn 
www.houtenzo.com en www.stei-
gerplank.nl. 

Dank ook aan Dorpscafé de Vrienden. 
Hun gastvrijheid en flexibiliteit, het 
enthousiasme en de mooie tuin heb-
ben geweldig bijgedragen aan de 
fantastische sfeer van de avond.

Nogmaals, namens de organisatie, 
sponsoren, donateurs, bieders bij de 
veiling en kopers van lotjes, sieraden 
en kunst en iedereen die op de een 
of andere manier aan het slagen van 
deze editie van Aarle for Uganda 
heeft meegeholpen: hartelijk dank 
namens de organisatie.

Omroep Kontakt voorzitter Adri Vogels (uiterst links aan 
tafel) ondertekende een hernieuwde intentieverklaring
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19.99 179.00

16 GB

3.99 4.99

1.99 3.99

0.69
v   van 0.79

3.19
v   van 3.29

1.39
v   van 1.49

1.29
v   van 1.69

volgens VARA Kassa*

6.49 4.99

24%
goedkope

r 13%
goedkope

r

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 22-06-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 18-06-2014

Afmetingen: 
ca. 420x350 cm 

Schaduwdoek Tarp

10.1" Tablet PC MD 98641

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 
18-06-2014.

Bloeiende planten
Diverse kleuren. 
Vanaf zaterdag 
21-06-2014.

Orchideeën

Rozen*

22 stelen, 
lengte: 
40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen.

300 g

7-Granen-
ontbijt

200 g

Parmezaanse 
kaas500 g

Pindakaas

1.5 kg

Patates 
frites

* Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 

2.5 l

Campingtoilet-
vloeistof

Diverse modellen. 

Vliegers

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

Mooi Jong in het Vak
Kapsalon Tess vestigt zich in Aarle-Rixtel
Als klein kind wist Tessa van Brug al dat ze 
kapster wilde worden, met het liefst een 
eigen kapsalon. Ze heeft een IMKO oplei-
ding gevolgd (particuliere opleiding) en bij 
verschillende kapsalons gewerkt. Nu volgt 
ze trainingen bij haar leverancier Schwarz-
kopf. Zo blijft ze up-to-date met alle nieuwe 
trends en technieken.

Inmiddels is Tessa’s droom uitgekomen en 
heeft ze op 3 juni 2014 een eigen kapsalon 
kunnen openen aan de Kouwenberg 1a in 
Aarle-Rixtel. Tessa: “In mijn salon vind ik een 
paar dingen heel belangrijk. De klant moet 
zich op zijn gemak voelen en met een tevre-
den  gevoel de deur uit lopen. En natuurlijk 
eerlijkheid niet te vergeten. Daarnaast zorg 
ik voor een lekker bakje koffie of thee.” 

Tessa vindt het belangrijk dat haar kapsalon 
voor iedereen toegankelijk is. Daarom is ze 

ook 2 avonden (dinsdag en donderdag) in 
de week geopend. Tessa: “Kom gerust een 
keer binnenlopen, de koffie staat voor u 
klaar.”

Op het moment heeft Tessa leuke 
openingsacties lopen:
-Woensdagmiddag kinderen knippen 
 (tot 13 jaar) €12,50
-Donderdag van 17.00 tot 20.00 uur 
 heren knippen €12,50
-Heel de maand juni 10% korting  
 op een kleurbehandeling

Openingstijden:
Dinsdag  11.00 – 20.00 uur
Woensdag 09.00 – 18.00 uur
Donderdag 11.00 – 20.00 uur
Vrijdag  09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 09.00 – 16.00 uur

Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel            0492-386368            facebook.com/kapsalontess

Drukbezocht eerste 
Watermaandconcert in de Muziektuin

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - In het kader van het 
MuziektuinPodium en Juni Watermaand 
vond afgelopen zondag een speci-
aal Watermaandconcert plaats in de 
Muziektuin. Met een heerlijk lentezonnetje 
genoot het publiek van een zeer gevarieerd 
programma. 

De accordeongroep, BSA, uit Son trapte de 
middag af. Daarna volgde het Jazz-orkest 
van BCC uit Laarbeek. Als uitsmijter trad ‘Oei 

Anita’ op, die het publiek enthousiasmeer-
den met hun Nederlandstalige repertoire. 
 
Op zondag 29 juni vindt er nog een 
Watermaandconcert plaats. De optredens 
starten  om 13.00 uur. De toegang is gratis, 
consumpties zijn niet verplicht.
De organisatie hoopt wederom op een 
prachtige middag. 

De overige data van de MuziektuinPodia in 
2014 zijn:  zondag 13 juli, zondag 31 augus-
tus en zondag 21 september
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Kermis in Mariahout! 
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout - Het Oranjeplein in 
Mariahout stond afgelopen week 
niet alleen in het teken van het 
Wereldkampioenschap Voetbal, maar 
ook in het teken van de traditionele 
kermis. Vele kinderen genoten van de 
attracties en de activiteiten rondom 
dit evenement. 

De MooiLaarbeekKrant maakte op za-
terdag en maandag foto’s, onder an-
dere ook van het kermistoernooi van 
Jeu de boulesclub ‘t Trefpunt. Kijk op 
www.mooilaarbeek.nl voor alle foto’s. 
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Mariahout - Als decorbouwer Jan 
Gevers (66) uit Ysselsteyn (L) een 
sfeertekening ontvangt van toneel-
vereniging Mariahout is vaak nog on-
duidelijk hoe hij de creatie praktisch 
gaat uitwerken. “Kijk maar”, is een 
veelgehoord repliek op zijn vragen 
naar details. En eigenlijk is dat precies 
hoe Jan het graag wil. Hoe complexer 
het vraagstuk, hoe meer plezier Jan 
heeft. 

“Een decor maken is een kwestie van 
je aan de technische tekeningen hou-
den en secuur werken. Dat is niet zo 
moeilijk.” Jan ziet liever dat de vragen 
om decorattributen niet kant en klaar 
worden aangeleverd. Dat geeft hem 
de gelegenheid creativiteit in de bouw 
te stoppen.  In het stuk Iwan en de 
Vuurvogel kwam drie jaar geleden een 
eenpersoons arrenslee zonder trek-
dieren voor. “Eerst dacht ik aan een 
skelter. Toen kwam ik op het idee om 
een houten ombouw rond een scoot-
mobiel te maken.” Vorig jaar moest 
Jan een zogenaamde baldakijn maken, 
een sierlijk afdak. “Erbovenop was een 
bol getekend. Daar heb ik een poosje 
over gepeinsd. Uiteindelijk bekleedde 
ik een ballon met papier-maché.” 

De toneelvereniging heeft geen groot 
budget voor de decors. “We maken 
het met een paar honderd euro. Het 

is een uitdaging om de materialen te 
hergebruiken, liefst drie keer, voordat 
we ze wegdoen. Daarvoor moeten 
we best vindingrijk zijn. Ik zoek eerst 
tussen de beschikbare materialen naar 
iets dat past voordat ik besluit iets 
nieuws te kopen.”

Jan vindt een decor geslaagd als het 
iets toevoegt aan de sfeer. “Dat helpt 
de spelers om in hun rol te komen. 
Verder moeten alle decorstukken 
een functie hebben. Soms staat er in 
een decor een grote bank waar een 
krukje volstaat.” De toneelvereniging 
Mariahout laat graag ruimte voor fan-
tasie. “Je merkt dat de mensen veertig 
jaar geleden het decor natuurgetrouw 
wilden neerzetten. Maar in deze snelle 
tijd waarin mensen gewend zijn aan 
theater en televisie begrijpt het publiek 
de bedoeling moeiteloos.”

De decorbouw van toneelvereniging 
Mariahout is bijna een familieaange-
legenheid. Naast Jan, voormalig vee-
houder, werken broer Arie als tech-
nisch tekenaar en zwager Piet mee aan 
het decor. Kunstenares en voorzitster 
van de vereniging Helmie verzorgt 
voornamelijk de sfeertekeningen en 
maquettes. Verder helpen vele beken-
den en verenigingsleden met hand-
en-spandiensten zoals verzamelen van 
materiaal en schilderen.

“Elk decorstuk moet een functie hebben”
Jan Gevers

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

In deze tweewekelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. 
Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijs-
winnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis.

Weet jij waar deze foto van is? 

Geef je beschrijving door per e-mail aan 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef het antwoord af op het 
MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in Beek en Donk). 

‘We hebben ze op zijn donders gegeven’
Lieshout - Zelfs het NOS journaal 
noemde het: de uitreiking van de 
Roy Donders juichpakken bij de 
Jumbo supermarkten. Ofwel de af-
trap van de Oranjekoorts. Bijna een 
kwart miljoen (240.000) pakken 
waren binnen 8 dagen totaal uitver-
kocht. Duizend van deze pakken gin-
gen naar Jumbo Laarbeek. 

Het eerste deel van de pakken gaf 
Jumbo Laarbeek vorige week don-
derdag weg. Dit gebeurde vanaf 
08.00 uur. Binnen een uur tijd wa-
ren de meeste pakken al opgehaald. 
Eigenaar Albert van de Bogaard: 
“Het is één grote hype. Dagelijks 
zijn er zo’n 15.000 bezoekers op 
Marktplaats op zoek naar een juich-
pak. Het contract met Roy Donders 
is verlengd, dus wellicht komen er 
in de toekomst nog wel meer leuke 

acties met hem. Vakbladen prijzen 
de Jumbo-actie om de originaliteit. 

Concurrentie is op grote afstand ge-
zet door deze WK-actie.”

Zorg om het Dorp Mariahout stimuleert activiteiten 
rondom kermis
Mariahout – De kermis in Mariahout 
is zaterdag 14 juni van start gegaan. 
De werkgroep ‘Kermis’, voortkomend 
uit het buurtverenigingenoverleg van 
Zorg om het Dorp, is wederom de 
kartrekker. Dit dankzij de vrijwilligers 
Miriam Berkvens, Jan Egelmeers, 
Twan van de Linden en Harrie van de 
Rijt. 

Dit jaar presenteerden zij zich in nieu-
we polo’s met een speciaal door hen 
ontworpen logo. Met dank aan Saskia 
Egelmeers en Sander van de Rijt. 

Voor alle doelgroepen van de jeugd 
zijn er activiteiten georganiseerd. Dit 
in goede samenwerking met de ker-
misexploitanten en Agnes Franssen 
van de gemeente Laarbeek. Tijdens de 
opening werden de prijsjes (versierde 
katten en inschrijfbonnen) verdeeld 
via een loterij. Kinderen met een win-
nend lotje werden getrakteerd op een 
tas vol verrassingen en munten voor 
de kermisattracties. 

De opening werd ingeleid door de 
jeugdtoneelgroep van Mariahout. 

‘Keizer’ Bart van Turnhout vertelde 
over het toneelstuk dat deze zomer in 
het Openluchttheater in Mariahout te 
zien is. Met toneel en dans werd alvast 
een tipje van de sluier opgelicht. ‘De 
nieuwe kleren van de keizer’ wordt 
gespeeld op 12, 21 en 31 juli. Zorg 
om het Dorp biedt de mogelijkheid 
voor ZOD-leden om met een gratis 
ledenbon, hierbij aanwezig te zijn. 
Dat geldt ook voor nieuwe leden. Het 
lidmaatschap ZOD bedraagt €10,00 
per huishouden. Opgeven kan tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek 

(woensdag 16.00 – 20.00 uur) in het 
Dorpsservicecentrum in het Buurthuis.
De kermis werd hierna officieel ge-
opend door wethouder van Zeeland 
en harmonie St.Caecilia bracht  ’s 
avonds nog een muzikale hulde. Het 
werden mooie dagen, zeker ook met 
het nieuw georganiseerde darttoer-
nooi in de Oranjebar en de jeu de 
boules kermis-competitie. Zorg om 
het Dorp wil allen bedanken voor 
de spontane inzet om de kermis in 
Mariahout voor alle doelgroepen inte-
ressant te maken. 

Bart van Turnhout vertelde over het toneelstuk dat deze 
zomer in het Openluchttheater van Mariahout te zien is.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Seizoensafsluiting Stoomafblaaskapel met gratis 
openluchtconcert
Beek en Donk - De bekende Beek en 
Donkse Stoomafblaaskapel houdt 
dinsdagavond 1 juli haar traditionele 
muzikale seizoensafsluiting onder 
het motto ‘zomer daar zit muziek in’.

Het openluchtconcert is voor ieder-
een gratis toegankelijk en wordt ge-
houden op het Eendrachtpleintje aan 
de Kerkstraat in Beek en Donk, tegen-
over Café/Zaal De Tapperij. De start 
vindt plaats om 19.30 uur en natuur-
lijk hoopt de Kapel dat er weer veel 
publiek aanwezig zal zijn. Het reper-
toire bestaat uit diverse evergreens, 
enkele New Orléans jazz nummers en 
eigentijdse muziek. Hannie Hendriks 
zal uiteraard weer het dirigenten 
stokje hanteren en het beloofd weer 
een gezellige avond te worden. 

Buurtvereniging ‘De Eendracht’ zal 
ook traditioneel weer de koffie en 

thee verzorgen. Zorg dat je erbij 
bent, want dit mag je niet missen. 
Na dit optreden gaat de Kapel met 
vakantie en is het weer even rus-
tig in Stoomafblaasland. Afgelopen 
Vaderdag speelde de Kapel nog in 
de Efteling en na de vakantie be-
ginnen op 12  augustus de repe-
tities weer en zal er hard gewerkt 
moeten worden, omdat in het 

najaar weer diverse optredens ge-
pland staan. 

Bij slecht weer wordt de uitvoering 
afgelast, anders van harte welkom op 
1 juli. In het nieuw seizoen heeft de 
kapel nog altijd ruimte voor een trom-
pettist en een tubaspeler. Inlichtingen 
kunt u tijdens de concertavond in-
winnen bij een van de bestuursleden.

De Beek en Donkse 
‘Stoomafblaaskapel’

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

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

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

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

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Nieuw raadslid: de heer A. Brouwers
• Laarbeek heeft twee nieuwe Nederlanders
• Geen acquisitie advertenties gemeentegids
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de 
app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

In verband met een volleybaltoernooi is het Oranjeplein aan de zijde van de Oranjebar in Ma-
riahout afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zater-
dag 21 juni 2014 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 juni 2014 van 11.00 tot 20.00 uur. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bo-menverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde boom.

Een knotlinde op perceel K829 nabij restaurant het Veerhuis in Boerdonk. In de boom zit een 
Ton-derzwam en de gezondheid van de boom is daardoor ernstig aangetast. Vanuit veiligheids-
oogpunt wil de eigenaar de boom verwijderen. Ondanks het feit dat de boom cultuurhistorische 
en beeldbe-palende waarden heeft is er een vergunning verleend voor het verwijderen van de 
boom vanwege het feit dat de risico’s op schade groot zijn en de kans op herstel van de boom 
nihil. Dit besluit is verzonden op 6 juni 2014.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie	 Kern	 Ingediend	d.d.	 Werkomschrijving
Franciscushof 17  Lieshout 05-06-2014 brandveilig gebruik verzorgingstehuis
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen de ingediende aanvraag 
om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kun-
nen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikking is vastgesteld:

Locatie												Kern	 Inzagetermijn	 Werkomschrijving
Broek 14        Mariahout 16-07 t/m 28-07-2014 brandveilig gebruik en plaatsen bouwwerken

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbeschikking een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

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.

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

LAARBEEK - Dienstverlener Medipoint l Ligtvoet levert al enige jaren de Wmo-hulpmiddelen 
zoals scootmobielen, aangepaste fietsen en rolstoelen voor de gemeente Laarbeek. Vanaf ko-
mende week is Medipoint l Ligtvoet op vaste ochtenden met een servicebus in de gemeente. 
Als u via de ge-meente een Wmo-hulpmiddel in gebruik heeft, kunt u bij deze servicebus te-
recht voor alle repara-tiewerkzaamheden. Ook is er een compressor in de bus aanwezig om de 
bandenspanning op orde te brengen en er is een servicemonteur beschikbaar voor uw vragen. 
Het voordeel van deze service ochtenden is dat u geen afspraak hoeft te maken en u er dus 
ook niet voor thuis hoeft te blijven. De mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met 
de servi-cedienst van Medipoint l Ligtvoet voor het maken van een afspraak voor reparatie 
blijft overigens, zoals u gewend bent, ook gewoon bestaan. 

Wanneer	en	waar?
• Vanaf woensdag 18 juni is de servicebus in de oneven weken op woensdagochtend aanwe-

zig bij woonzorgcentrum de Regt in Beek en Donk. 
• Vanaf donderdag 26 juni is de bus in de even weken op donderdagochtend aanwezig bij 

Zon-netij in Aarle-Rixtel. 
Op deze locaties zal de bus van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn. Hiermee is aansluiting 
gezocht bij de dagen waarop in beide kernen de weekmarkt wordt gehouden. Als u hier nog 
vragen over hebt, kunt u altijd contact opnemen met Medipoint l Ligtvoet in Helmond via 
telefoonnummer 088 10 20 120.

LAARBEEK - In aanloop naar de vakantie zijn de loketten van burgerzaken extra maandagavon-
den geopend, tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Hiermee willen we de vakantiedrukte wat sprei-
den. De extra avonden zijn op maandag 23 en 30 juni. U kunt via www.laarbeek.nl zelf uw af-
spraak inplan-nen.

Op woensdag 30 juli, 6 augustus en 13 augustus 2014 vervalt de middag- en avondopenstelling.

Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzekering? Dan kon 
u tot eind 2013 in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het Centraal Administratiekantoor 
(CAK). Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) echter met ingang van dit 
jaar afgeschaft. Dat betekent dat de bijdrage (99 euro in 2013) in het najaar van 2014 al niet 
meer wordt uitbetaald. 

Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u in juni of 
juli een brief van het CAK. De gemeente werkt aan een nieuwe regeling voor mensen met hoge 
zorg-kosten en een laag inkomen. Maar over die nieuwe regeling is op dit moment nog niet meer 
be-kend. Meer informatie hierover vindt u op www.laarbeek.nl.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• harmonie St. Caecilia voor een concert ter afsluiting van het seizoen op woensdag 2 juli 

2014 van 19.00 tot 21.00 uur in de kiosk op de Heuvel in Lieshout (verzonden 5 juni 2014),
• buurtvereniging Octopus voor een kampavond met kampvuur in de speeltuin aan de Lage 

Heesweg op 29 augustus 2014 van 19.00 uur tot 30 augustus 2014, 9.00 uur (verzonden 5 
juni 2014),

• buurtbewoners van Leeuweriklaan voor het organiseren van een straatbarbecue op het 
speel-plein aan de Leeuweriklaan in Beek en Donk op zaterdag 23 augustus 2014 van 15.00 
tot 1.00 uur (verzonden 5 juni 2014).

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.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op	vrijdag	20	juni	komt	wethouder	Van	Zeeland	aan	het	woord.	
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente	actueel

Kort	nieuws

Bezwaarschriften

Tijdelijke	verkeersmaatregelen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking	uitgebreide	procedure

Vaste	serviceochtenden	voor	Wmo-hulpmiddelen

Extra	openstelling	burgerzaken	maandagavonden

Compensatie	eigen	risico	vervalt	in	2014

Verleende	vergunningen

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende 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 

DE ZEEPKIST
Kleinere projecten binnen 
LOP op de tocht. 
Sinds 2003 heeft gemeente Laarbeek 
een Landschapsontwikkelingsplan, af-
gekort LOP. Dit plan heeft als doelstel-
ling om de waarde en aantrekkelijkheid 
van het Laarbeeks landschap te behou-
den en waar mogelijk te verbeteren. 
Hiermee wordt de biodiversiteit ver-
hoogd. Daarnaast bevordert een aan-
trekkelijk Laarbeeks landschap de recre-
atie binnen onze gemeente.
Binnen het LOP zijn in het afgelopen ja-
ren verschillende projecten uitgevoerd, 
waaronder verschillende kleinere pro-
jecten, zoals de aanleg van bloemrijke 
akkerranden, cursus onderhoud hoog-
stamfruitbomen en de natuurmonito-
ring, waarbij de mate van de biodiver-
siteit binnen Laarbeek wordt bepaald. 
Deze kleinere projecten worden voor 
het grootste deel uitgevoerd door vrij-
willigers van onder andere IVN Laar-
beek en Stichting Laarbeeks Landschap. 
De kosten die met deze kleinere projec-
ten gepaard gingen zijn altijd bekostigd 
uit de reserve van het Landschapsont-
wikkelingsplan. Al jaren lopen deze 
reserve terug en was het voor de uit-
voerende vrijwilligerorganisaties onze-
ker of de projecten in een nieuw 
jaar ook nog door konden gaan. 
Nu blijkt dat de financiële onder-
steuning van deze projecten na 
2015 geheel zal stoppen. Zonder 
financiële ondersteuning dreigen 
deze projecten niet meer uitge-
voerd te kunnen worden.
CDA Laarbeek betreurt dit ten zeerste, 
mede omdat deze projecten, die hoofd-
zakelijk worden gedragen door vrijwil-
ligers, van grote waarde zijn voor de 
gemeente Laarbeek. 
Juist deze projecten zorgen met een re-
latief klein budget tot een aanzienlijke 
verhoging van de kans dat de doel-

stellingen van het LOP worden bereikt. 

CDA Laarbeek is daarom op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden om de fi-
nanciering van deze kleinere projecten  
blijvend te kunnen garanderen. Hierbij 
zijn we tot een voorstel gekomen dat in 
de commissie Ruimtelijk Domein van 18 
juni j.l. is ingebracht. 
Het voorstel is om de financiering te 
halen uit het marktconform verpach-
ten van de landbouwgrond die in bezit 
is van gemeente Laarbeek. Dit door de 
gronden te verpachten aan degene die 
het hoogste heeft ingeschreven. Mo-
menteel worden deze gronden vaak te-
gen gereduceerde bedragen verpacht. 
Het verschil in opbrengst kan vervol-
gens ten goede komen aan de vrijwilli-
gersorganisaties die deze middelen kun-
nen gebruiken voor het uitvoeren van 
de projecten, zoals natuurmonitoring, 

onderhoud hoogstamfruitbomen 
en aanleg bloemrijke akkerran-
den.

CDA Laarbeek hoopt met dit 
voorstel voldoende financiering 
bij elkaar te krijgen zodat deze 

voor Laarbeek belangrijke projecten ook 
de komende jaren door kunnen gaan.

Mocht u zelf ander aanvullende mo-
gelijkheden zien om deze projecten 
te kunnen ondersteunen, kunt u al-
tijd contact met ons opnemen via 
secretaris@cdalaarbeek.nl.
CDA Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het heideblauwtje
Het heideblauwtje is een schaarse standvlinder 
die lokaal voorkomt op de hogere zandgronden 
in Noordoost-, Midden- en Zuid-Nederland; in 
de duinstreek vliegt het heideblauwtje vrijwel 
alleen nog op de Waddeneilanden Texel en 
Terschelling. De vlinder komt vooral voor op 
struikhei; soms dophei of vlinderbloemigen, 
zoals rolklaver en heidebrem en de vliegtijd is 
van begin juni tot eind augustus.

Het is nu de tijd dat er steeds meer vlinders en 
libellen voor de dag komen en ik ga dan ook 
vaker met de macrolens op pad om dit moois 
vast te leggen. Ideaal zijn windstille koele 
ochtenden, dan zijn de libelles en vlinders be-
dekt met dauwdruppeltjes, en moeten ze eerst 
opwarmen voor ze weg kunnen vliegen. Dit is 
prachtig om te zien en je hebt alle tijd om fo-
to’s te maken, bovendien is het volop genieten 
om op deze rustige ochtenden rond te struinen 
terwijl de rest van Nederland nog in bed ligt.

Door het bewust aanleggen van bijvoorbeeld 
de kruidenrijke akkerranden en mooie ge-
biedjes als het Torrenven in Mariahout en de 
natuuruitloop op Strijp in Aarle-Rixtel, is het 
in ons Mooie Laarbeek ook volop te genieten 
van deze schitterende vlinders en libellen.

Wil je nog meer genieten van onze Laarbeekse 
natuur dan is er zaterdag om 21.00 uur de 
midzomernachtwandeling van het IVN op 
Grotel en zijn er dit weekend de Laarbeekse 
open tuindagen. 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Grotel

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

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

LEZERSPODIUM
Team ‘Onze Toekomst’ is weer 
terug uit Frankrijk

Carlo van Schaijk, Rens Manders, 
Arjan van Vugt en Geert-Jan van de 
Kamp  hebben bijzonder genoten 
op de Alpe D’Huzes en toch maar 
zo’n €15.000 opgehaald voor de 
strijd tegen kanker!!

Iedereen die een donatie heeft ge-
daan of ons op welke manier dan 
ook gesteund heeft:

Bedankt!! 
Team ‘Onze Toekomst’

Team ‘Onze Toekomst’
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Natuurlijk Laarbeek

Bavaria presenteert fi etsroute 
‘Boer Bier Water’ door Laarbeek
Lieshout - Bavaria presenteerde don-
derdag 12 juni in het kader van de 
Laarbeekse Watermaand een fiets-
tocht door de landelijke omgeving 
van Laarbeek: de Boer Bier Water 
fietsroute. 

Het project Boer Bier Water is twee jaar 
geleden gestart op initiatief van een 
aantal lokale boeren, ZLTO, Bavaria, 
Waterschap Aa en Maas, CLM, 
Rabobank Peel Noord en Gemeente 
Laarbeek en richt zich op het behoud 
van een gezonde bodem en gezond 
water in Laarbeek. De Boer Bier Water 
fietsroute laat fietsers kennismaken 
met 7 gerstvelden in Laarbeek die on-
derdeel uitmaken van het project. 
 
De afgelopen twee jaar hebben de 
verschillende partijen onder de vlag 
Boer Bier Water de handen ineen ge-
slagen en projecten ontwikkeld om 
de bodem en het water in Laarbeek 
gezond te houden. Naast bijvoorbeeld 
het terugdringen van bestrijdingsmid-
delen en het efficiënt (her)gebruiken 
van water is ook het verbouwen van 
brouwgerst één van de projecten. 
Jan-Renier Swinkels, directievoorzit-
ter van Bavaria, licht toe: “Boer Bier 
Water is een prachtig voorbeeld van 
lokale en regionale samenwerking. 
Het gaat om kleine initiatieven met 
een groot resultaat voor alle partijen, 
zoals bijvoorbeeld het lokaal verbou-
wen van brouwgerst. Door de af-
wisseling van gewassen op het land 
blijft de landbouwgrond, en dus het 
grondwater, gezond. Daarnaast kun-
nen wij lokaal onze gerst inkopen en 

kunnen de inwoners van Laarbeek ge-
nieten van de bijzonder fraaie aanblik 
van goudgele gerstvelden.” Swinkels 
vervolgt: “We moeten zuinig zijn op 
onze natuurlijke bronnen, zodat ook 
onze kinderen en kleinkinderen er nog 
van kunnen genieten. En wat is er dan 
mooier om je daar samen met je di-
recte omgeving voor in te zetten.”
 
Sinds vrijdag 13 juni is de route en het 
bijbehorende boekje met aanvullende 
informatie gratis verkrijgbaar bij het 
Bavaria Brouwerijcafé, tevens start-
punt van de route. Het boekje bevat, 
naast de volledige route, ook achter-
grondinformatie over de gerstvelden 
en de desbetreffende agrariërs. Na 
35 kilometer eindigt de route weer bij 
het Bavaria Brouwerijcafé. Op vertoon 
van de inbegrepen voucher uit het 
boekje, wordt het tweede glas Bavaria, 
Bavaria 0.0% of Swinckels’ gratis aan-
geboden. Meer informatie over het 
project Boer Bier Water is te vinden op 
www.boerbierwater.nl. 

Laarbeekse Open Tuinenroute 21 en 22 juni
Laarbeek - De Laarbeekse Open 
Tuinenroute wordt dit jaar voor de 2e 
keer gehouden. De organisatie heeft in 
elke kern weer enthousiaste tuineige-
naren gevonden die u van harte welkom 
heten in hun paradijsje. 

Er is een gevarieerd aanbod aan tuinen 
te bezoeken, van kleine dorpstuin tot 
landelijke boerderijtuin. Doordat de tui-
nen zowel in de dorpskernen als in het 
buitengebied liggen, is er een mooie 
route ontstaan, die u kunt combineren 

met het bekijken van bloemrijke ak-
kerranden van de Stichting Laarbeeks 
Landschap. 

Team The Shooters van de gezondheids-
race Beek en Donk heeft een fietsroute 
van 22 km gemaakt die de twaalf tuinen 
van de Laarbeekse Tuinenroute verbindt. 
Ook hebben zij een wandelroute van 3 
km langs enkele deelnemende tuinen 
gemaakt die start en eindigt bij verzor-
gingstehuis De Regt in Beek en Donk. 
Deze wandelroute is rolstoelvriendelijk. 

In de tuin aan de Heesweg 25 in 
Beek en Donk kunt u tussen 13.00 en 

15.00 uur verschillende kruidenthee-
en proeven, verzorgd door het team
The Shooters. De tuinen zijn gratis toe-
gankelijk en beide dagen geopend van 
10.30 tot 16.30 uur.

Kijk voor meer informatie over de tuinen 
en de fiets/wandelroute op www.laar-
beeksetuinen.nl en www.gezondbeek-
endonk.nl. De organisatie wenst u een 
inspirerend en sportief tuinweekend.

IVN Midzomeravondwandeling Grotelse Heide

Laarbeek - Het schitterende natuur-
gebied de Grotelse Heide wordt deze 
keer bezocht op een ander moment 
van de dag dan gebruikelijk. Vanaf 
21.00 zullen IVN gidsen, op zaterdag 
21 juni, tijdens een avondwandeling 
de deelnemers laten ervaren dat de 
beleving in de natuur ‘s avonds totaal 
anders is dan overdag. 

Dit aspect zal een bijzondere ervaring 
geven zeker als een zonsondergang 

zichtbaar zal zijn die vooral op de 
Grotelse Heide zeer de moeite waard is 
om te zien. De natuur van de Grotelse 
Heide en het Grotels Bos wordt steeds 
gevarieerder door het beheer van 
Staatsbosbeheer. Het landschap van 
de Grotelse Heide staat al garant voor 
een afwisselende natuurbeleving. Veel 
soorten landschappen zijn hier te zien. 
Er is heide, naaldbos, droog loofbos 
met berken en zomereiken, nat loof-
bos met zwarte els en es en hier en 

daar ’n schietwilg, cultuurgrasland, 
soortenrijk grasland, halfnat heide-
grasland, bouwland, kapvlakten, en 
andere landschapselementen, en een 
schitterend riviertje, de Esperloop. 
Kortom, het zal een mooie avond 
worden op Grotel.

De IVN gidsen vertrekken voor deze 
avondwandeling vanaf de parkeer-
plaats naast Grotels Hof, Bakel om 
21.00 uur.

Grotelse Heide

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

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

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

Woningeigenaren en 
Starters opgelet !

Nu rente vanaf :
 

10 jaar vast met NHG 3.45 % *
15 jaar vast met NHG 3.75 % *
20 jaar vast met NHG 4.20 % *20 jaar vast met NHG 4.20 % *
30 jaar vast met NHG 4.50 % *

 
En zeer scherpe advies- en bemiddelingskosten.

 

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze 
adviseurs en bekijk de mogelijkheden !

                              
*Rente per 18-06-2014 onder voorbehoud van rentewijzigingen

UW ZORG, ONZE BORG

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Bruine Tuinbonen 
€1,50 per/kilo

Nieuwe aardappels  
(gratis geschrapt) 

€1,00 per/kilo

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214
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WipeOut-spellen, moddergooien en lolly’s likken bij KPJ Zeskamp 2014 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Het KPJ-terrein in 
Beek en Donk stond afgelopen week-
end traditiegetrouw in het teken van 
de Scholen- en Dorpszeskamp. In 
totaal streden bijna 1000 personen, 
verdeeld over twee dagen, om de fel-
begeerde eerste plaats. Of ze deden 
gewoon mee voor de gezelligheid. 

Soorten spellen 
Op een zeepglijbaan omlaag en zo ver 
mogelijk doorglijden, zo snel mogelijk 
een lolly likken zodat ie door een pvc-
buis kan en zo vaak mogelijk over een 
WipeOut-stormbaan met ontzettend 

veel water. Het zijn slechts een paar 
spellen, die dit weekend aan bod kwa-
men. Ieder jaar verrast de KPJ de deel-
nemers weer met veel nieuwe spellen. 
“Een paar zijn elk jaar zo goed als het-
zelfde, omdat deze spellen een groot 
succes zijn”, vertelt Marlou Siroen, 
één van de organisatoren van dit eve-
nement. Marlou heeft het hierbij over 
spellen zoals de tobbedans, stormbaan 
en het magnetenspel. “Het overgrote 
deel van de spellen is nieuw.”

Vernieuwing
Terwijl de zeskampperiode nog in 
volle gang is, gaan vrijwilligers van 
de KPJ alweer verschillende zeskam-
pen af om ideeën op te doen voor 
nieuwe spellen. Soms gebruiken ze 

ook spellen van jaren geleden weer 
opnieuw. “Hier geven we dan net 
een andere draai aan. We maken alles 
zelf”, vertelt Marlou. “Dit gebeurt on-
geveer vanaf maart. Sommige spel-
len kunnen we natuurlijk niet zelf 
maken, zoals luchtkussens. Deze 
worden besteld.” 

Feestavond
Om het KPJ-weekend helemaal 
compleet te maken, vindt altijd op 
de zaterdagavond een feestavond 
plaats in de tent op het terrein. Vaak 
komt daar een band; dit jaar kwam 
er een DJ, die 90’s draaide.

Terugblik
“Het weekend is super verlopen”, 

vertelt Marlou. “We hebben eigen-
lijk geen incidenten meegemaakt. 
Het was hartstikke druk, het weer zat 
mee en iedereen heeft genoten. Met 

een tevreden gevoel kunnen we de 
Scholen- en Dorpszeskamp 2014 af-
sluiten.”

Uitslag Dorpszeskamp: 
Categorie 12 t/m 15 jaar:
1. Sparta D1
2. Back to Business
3. Unicorn

Categorie 16+:
1. Gimmert 7
2. Buurtvereniging AA-landschap
3. Kreupelgoud

Uitslag Scholenzeskamp:
Groep 5-6:
1. De cool kikkers
2. De badeentjes 
3. Dreamteam

Groep 7-8:
1. Monkey the best
2. Gaan met die banaan
3. De knallers WipeOut-stormbaan met ontzettend nieuwe spellen. Soms gebruiken ze 
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Heel Laarbeek in het 
JUMBO juichpak
Heel Laarbeek in het Heel Laarbeek in het 
JUMBO juichpakJUMBO juichpak
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Marie-Louise Magis            Aarle-Rixtel            www.fl owlaarbeek.nl            06-44051822

MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Vrijdag de 13e,  10.30 uur. De zon schijnt en er 
hangen veel vlaggen in Aarle-Rixtel. Oranje ge-
kleurd,  Nederlandse vlaggen en in de Kerkstraat 
hangt zelfs een vlag van het Commanderij College. 
‘GESLAAGD’ staat er vetgedrukt op. Wie is er ge-
slaagd? En wie wonen hier nog meer? Tijd om aan 
te bellen … 

Verrast door het spontane bezoek van De Mooi-
LaarbeekKrant doet Machiel van Roij open. Binnen 
staat de ‘geslaagde’: Maud - Ghislaine - van Roij 
en Karin Sanders, de moeder van Maud. Uiteraard 
volgen eerst de felicitaties, waarna er koffie wordt 
gezet. De cijferlijst van het VMBO-kader, richting 
intersectoraal dienstverlening en commercie, ligt 
op tafel. Opvallend is de naam Ghislaine. Karin legt 
uit dat ze gecharmeerd was van deze naam. “Dat 
kwam door de Belgische presentatrice en model 
Ghislaine Nuytten. Ik wilde onze dochter wel die 
naam geven, maar was bang dat het in plat Bra-
bants niet meer zo mooi klonk. Daarom werd het 
de tweede naam.” 

Geslaagde Maud vertelt: “Eergisteren heb ik de 
hele dag gestrest. Toen belde - eindelijk rond vier 
uur - mijn mentor : Geslaagd! Ik heb school nooit 
echt leuk gevonden, maar dat lag aan mij. Ik had 

het te druk met mijn vriendinnen, terwijl school 
vond dat ik huiswerk moest maken. Ze  zijn  blij dat 
ik geslaagd ben”, vertelt ze lachend. Vader Machiel 
en moeder Karin beamen dit. “Het Commanderij 
College in Beek en Donk is een geweldige school, 
die dicht bij de leerlingen staat.” Mauds ouders 
kunnen nog een aantal jaren van deze school  ge-
nieten,  omdat ook de andere  kinderen, Juliët en 
Mees, hier onderwijs volgen. “Elk jaar gaat hier de 
vlag nu uit”, concludeert Karin. 

Machiel en Karin wonen al ruim twintig jaar in Aar-
le-Rixtel. Ze zijn allebei afkomstig uit Nuenen. Ka-
rin werkt  als automonteur  en Machiel is hovenier. 
Het paar houdt allebei van de natuur en is daarom 
erg tegen de komst van De Ruit. Op de vraag of 
Maud al weet wat ze wil worden, antwoordt ze: 
“Ik ga naar de Groene Campus in Helmond om 
daar de 3-jarige opleiding ‘In- en outdoor design’ 
te volgen. “Het gaat om ruimtes inrichten, zowel 
binnen als buiten”, legt ze uit.  Maar eerst wordt er 
vakantiewerk gedaan bij de Plus in Beek en Donk. 
“Dinsdagmiddag ga ik een paar uur meedraaien 
achter de kassa. Dat lijkt me heel  leuk door de 
sociale contacten.” Of er nog een groots examen-
feest komt, weet Maud nu nog niet. Eerst nog even 
bijkomen van de ´schrik´ dat ze geslaagd is ...

Vlnr. Karin, Maud en Machiel

Advertorial

Meer aandacht voor kinderen bij  Flow Laarbeek 
Een paar jaar geleden is Marie-
Louise Magis gestart met coa-
ching, Mindfulnesstrainingen en 
Mindful yoga voor volwassenen. 
“Maar er is steeds meer vraag naar 
Mindfulness voor kinderen. Door 
teveel prikkels worden ze onrustig, 
ze slapen slechter en hebben het 
druk in hun hoofd. Tijd dus om mijn 
kennis en ervaring om te zetten in 
nieuwe trainingen”, vertelt Marie-
Louise.
 
kIKKErtraining 
Marie-Louise: “De kIKKErtraining 
heb ik ontwikkeld om kinderen 
(vanaf 6 jaar) in kleine groepjes te 
laten ontdekken dat het mogelijk is 
om meer rust in het hoofd te krij-
gen. Op een speelse manier gaan 
we aan de slag met Mindfulness, 
yoga en sociale vaardigheden. Je 
leert bewegen, maar ook hoe je 
kunt stilzitten. Net als een kikker. 
De kIKKErtraining is voor kinderen 
met faalangst, slechte concentratie 
of piekergedachten. Maar ook kin-
deren met een negatief zelfbeeld of 
willen leren om beter voor zichzelf 
op te komen hebben baat bij deze 
training.”

Mindfulness en kinderen
Kinderen tussen 6-18 jaar hebben 
het vaak te druk. Ze zijn moe, krij-
gen slaapproblemen, zijn snel afge-
leid en onrustig. Verschillende oe-
feningen komen aan bod, o.a. met 
aandacht leren luisteren en kijken, 

stil zitten en ‘hoe bereid ik me voor 
op een toets’. Dit kan individueel of 
in een groep (ook in de klas).  

Bijzonder Mindful
Deze bijzondere Mindfulnesstraining 
is ontwikkeld voor kinderen (6-18 
jaar) met bijv. ADHD, een vorm van 
autisme of angststoornissen. Ouders 
doen mee met dit programma. Ook 
bij deze training is de basis: bewust 
worden van gevoelens en gedach-
ten, accepteren van lastige gevoe-
lens (verdriet, boosheid) en rust in je 
hoofd en lijf.

“Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat kinderen na het volgen van 
een training o.a. hun aandacht beter 
kunnen vasthouden, minder snel im-
pulsief reageren en ze  beter omgaan 
met onverwachte situaties”, legt 
Marie-Louise uit.  

Mindful moeders
Druk met de kinderen en een baan? 
Kom je niet toe aan rust voor jezelf? 
Gun jezelf een training van 8 weken 
en leer hoe je de balans houdt èn 
Mindfulness kunt toepassen in de op-
voeding. Dat is pas echt win-win! 

Vergoeding is mogelijk via de aanvul-
lende verzekering, alternatieve thera-
pie. Natuurlijk blijft het programma 
voor volwassenen ook bestaan. 

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

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

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.

oMase bezoekt Hasselt
Mariahout - Vrouwenvereniging oMase 
brengt vandaag, 19 juni, een bezoek aan 
Hasselt in België. Voor de middag staat er 
een rondleiding door het Modemuseum 
Hasselt op het programma. Met de ten-
toonstelling Collectie 02(5) viert het 
modemuseum het 25-jarig bestaan met 
nieuwe aanwinsten en topstukken uit 25 
jaar verzamelen en een eigen collectie, 
die meer dan 17.000 stukken rijk is. 

Zij laten zien hoe bepaalde kledingstuk-
ken en accessoires van ‘must-have items’  
herinneringen oproepen aan vervlogen 
tijden. Technieken en materialen die de 
mode door de eeuwen kleurden, laten 
zien hoe de mode zichzelf steeds op-
nieuw uitvindt. Met klinkende namen 
als o.a. Chanel,  Pierre Cardin, Paco 
Rabanne,  Dior, Yves Saint-Laurent,  
Gucci,  Versace, e.a.

Na de lunch is er gelegenheid om de bin-
nenstad te bezichtigen en brengt men 
een bezoek aan de Japanse tuin. Deze 
2,5 ha grote tuin is in 1992 door de 
Japanners aangelegd als symbool voor de 
intense vriendschap tussen de inwoners 
van Hasselt  en Itami (Japan) en is een 
harmonieus geheel van waterpartijen, 
paden, rotsen, bruggetjes en allerlei plan-
ten. De dag wordt afgesloten met een 
diner in Soerendonk.

KiKo Laarbeek presenteert:  
‘De Kleine Zeemeermin’

Jos Croijmans uit Aarle-Rixtel 
verdient een Pluim

Laarbeek - De kinderen van KiKo bren-
gen het beroemde sprookje van Hans 
Christian Andersen op het toneel in 
zang, dans en spel, een leuke voorstel-
ling voor gezinnen met kinderen tot 12 
jaar.

Neeltje van Doore, zangdocente van 
KiKO, heeft een bewerking gemaakt van 
het sprookje voor het koor dat inmiddels 
bestaat uit zo’n 30 kinderen uit Laarbeek. 
In prachtige kostuums en tegen een 
achtergrond van strand, kasteel, rotsen 
en water wordt het verhaal verteld van 
Ariel, een vrolijke, beetje onbezonnen 
zeemeermin.

Ariel is helemaal weg van de mensen die 
boven water leven. Haar moeder zegt 
haar op te passen voor de mensen en be-
veelt haar er bij weg te blijven. Op een 

stormachtige dag redt Ariel een knappe 
prins die in zee is gevallen. Ze is vastbe-
sloten om ook een mens te worden en 
besluit naar de zeeheks Ursula te gaan. 
Die geeft haar benen, in ruil voor haar 
stem. Alleen als de prins haar binnen drie 
dagen kust, mag ze de benen behouden 
en kan ze mens blijven. Met haar vrien-
den aan haar zijde moet Ariel proberen 
de liefde van de prins te veroveren…

De voorstellingen zijn geprogrammeerd 
in ‘Juni Watermaand’ en worden mede 
mogelijk gemaakt door dit initiatief. 

De Kleine Zeemeermin is te bewonderen 
op zondag 29 juni om 11.00 uur en 13.00 
uur in de toneelzaal van De Dreef in 
Aarle-Rixtel. De entree bedraagt € 2,00, 
kaartjes in de voorverkoop bij Snoeperij 
Jantje, Kerkstraat 4, Aarle-Rixtel.

Aarle-Rixtel – Jos Croijmans uit Aarle-
Rixtel verdient een Pluim. Hij viel in de 
prijzen door mee te doen aan de lande-
lijke campagne ‘Lege batterijen? Lever 
ze in en WIN!’ van Stichting Batterijen 
(Stibat). Met zijn deelname bewijst de 
inwoner uit Aarle-Rixtel zichzelf en het 
milieu een uitstekende dienst. 

Door lege batterijen in te leveren, 
maak je elke maand kans op het win-
nen van een reischeque ter waarde 
van €2.000,00 en 50 Blauwe Pluimen. 

Hoe? Door je naam, adres en telefoon-
nummer op een briefje te schrijven en 
dat samen met tien lege batterijen in 
een zakje te stoppen. Dit zakje gooi je 
in de inzamelton of  box bij één van 
de ruim 22.000 deelnemende super-
markten en andere winkels. Inleveren 
kan ook bij het gemeentedepot of de 
chemokar. Elke maand is er een trek-
king uit de door Stichting Batterijen 
opgehaalde zakjes met batterijen. Op 
www.legebatterijen.nl worden elke 
maand de winnaars bekendgemaakt.

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

M.m.v. Ekkermuzikanten Lieholter Blaaskapel De KlokkendorperNizozemskaX-Pression
Entree GRATIS!

Früh-Spätshoppen
tussen de koeien

29 JUNI 

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

11.00 - 19.00 uur

Onder het genot van 
bier en wijn genieten 
van live-muziek

Latin Cruise bij Wim Beeren Jazz Society 

Aarle-Rixtel - In een inspirerende sfeer 
als het WK in Brazilië en aan het begin 
van hopelijk een lange en zwoele zomer, 
gaat Wim Beeren Jazz Society voor een 
daverend en vooral feestelijk slot van 
het seizoen. Woensdag 25 juni komt 
de 11-koppige salsaband ‘Latin Cruise’ 
naar zaal Van Bracht in Aarle-Rixtel.

Latin Cruise, onder leiding van pianist 
Jaap van der Voet, neemt het publiek 
mee over de zeeën van latin jazz en sal-
sa. Zangers, een batterij percussie, piano, 
bas en 4 blazers zullen deze avond de 
toon zetten. Het repertoire heeft natuur-
lijk als basis diverse Zuid-Amerikaanse 
ritmes, waaronder de mambo, chacha-
cha, bolero, samba en guaracha. 

Latin Cruise heeft nummers op de lijst 
van grote artiesten als Sonora Ponceña, 

Irakere, Eddie Palmieri, Ray Barretto 
en Poncho Sanchez. De zangers Rudy 
Varela (Aruba), Ivan Rodriguez (Cuba), 
Henry Valle (Guatemala) en Magou 
(Curaçao) zijn geboren met salsabloed 
in de aderen. Het aanstekelijke enthou-
siasme van deze performers drijft iedere 
luisteraar naar de dansvloer, die dan ook 
zal worden gecreëerd bij Van Bracht!

De arrangementen van Latin Cruise bie-
den veel ruimte voor boeiende solo’s van 
de geroutineerde muzikanten, die allen 
een grote staat van dienst hebben in di-
verse salsa-, jazz- en poporkesten. Met 
wellicht nog een verrassing in petto, zien 
Wim Beeren Jazz Society en Latin Cruise 
u graag in grote getale komen. Aanvang 
20.30 uur, entree €7,00. Kijk voor meer 
informatie op www.latincruise.nl en 
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Kienen in Lieshout
Lieshout – De Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout houdt op 20 juni 
een kienavond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout.

Er is een jackpot bij het kienen! De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen is 
welkom.

Serenadedag harmonie De Goede Hoop

Luikse Markt in Aarle-Rixtel

Buurtvereniging S.M.W. houdt vlooienmarkt

Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede Hoop 
uit Aarle-Rixtel geeft zondag 29 juni 
haar jaarlijkse ‘Serenadedag’. 
Een dag waarbij veel personen 
in het zonnetje gezet worden. 

De dag begint om 13.00 
uur in conferentieoord De 
Couwenbergh met het uitreiken 
van de muziekdiploma’s, wat afgewisseld 

wordt met enkele korte optredens van 
de leerlingen. 

Vervolgens worden 2 jubilaris-
sen van de harmonie gehuldigd, 
te weten Marieke Bouwman (40 
jaar lid) en Floortje Dijckmans 
(25 jaar lid). Hierna is het tijd 
voor de serenade voor o.a. de 

50-, 55-, 60- en 65-jarige bruidsparen 

en voor gedecoreerden uit Aarle-Rixtel. 
Bruidsparen die nog geen uitnodiging 
ontvangen hebben kunnen, indien ze 
deze serenadedag willen bijwonen, con-
tact opnemen met het secretariaat via 
tel. 06-51774142. 

De middag wordt muzikaal opgeluisterd 
door het groot orkest van de harmonie 
en het orkest OJO. 

Aarle-Rixtel - De Gehandicapten 
Vereniging Laarbeek houdt op zon-
dag 22 juni, tussen 9.00 en 16.30 uur, 
een Luikse Markt op het terrein bij De 
Dreef in Aarle-Rixtel, de toegang is 
gratis. Kom gezellig even rond snuffe-
len tussen alle spulletjes en vindt hier 
waar je allang naar op zoek bent. 

Verder kan weer iedereen die wil een 
kraam huren. Heb je net de zolder of 
het schuurtje opgeruimd en nog wat 
spulletjes over waar je vanaf wil, zoals: 

serviesgoed, kleding, schilderijen, zelf 
gemaakte kunstwerkjes, kleine meu-
beltjes, kampeerspullen, speelgoed of 
andere bruikbare spulletjes? Of heb je 
een uitgebreide hobby waar iets van 
te verkopen valt, het maakt niet uit: 
huur een kraam en verkoop het op de 
Luikse Markt, waar het altijd gezellig 
is. Voor info: 06-46159727 of 0495-
588008 - www.org-vac.nl of mail naar 
info@org-vac.nl . De Gehandicapten 
Vereniging Laarbeek is heel erg blij 
met uw komst! 

Op de agenda staan de volgende 
Luikse markten:
• Zondag 22 juni 2014 van 9.00 

tot 16.30 uur op het terrein bij de 
Dreef in Aarle-Rixtel.  

• Zondag 20 juli 2014 van 9.00 tot 
16.30 uur op het Floreffeplein in 
Lieshout.

• Zondag 17 augustus 2014 van 
9.00 tot 16.30 uur op het terrein 
bij de Dreef in Aarle-Rixtel.

Lieshout – Buurtvereniging S.M.W. 
houdt op zondag 22 juni een vlooi-
enmarkt. Deze vindt plaats in de 
straten De Sluiter en De Wolwever. 
De markt is van 9.30 tot 15.00 uur. 

Voor een hapje en een drankje 
kan men terecht in hun feesttent. 
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met Joop 
Hendriks, tel. 0499-422688 of 
via info@smwlieshout.nl. De en-
tree bedraagt €1,50 en kinderen 
onder begeleiding hebben gratis 
toegang. 
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Pluk helPt jaydeN

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids Zonnig terras,prachtig uitzicht!

- 1 Pannenkoek per coupon. Maximaal 3 coupons per tafel.
- Actie geldt voor de goedkoopste pannenkoek van de rekening.
- Actie loopt van 23 t/m 28 juni. Niet geldig i.c.m. andere acties.
- Uitsluitend op reservering met vermelding van de actie.

Jayden is een vrolijk, opgewekt en heel sociaal mannetje van 5 jaar. Sinds 26 april 2014 staat zijn 
leven op zijn kop toen een neuroblastoom tumor werdt ontdekt. Zijn overlevingskans: ongeveer 15-20%. 

De stichting ‘Geef om Jayden’ strijdt om zijn overlevingskans met maar liefst 20-25% te vergroten.

Lees Jayden’s verhaal op www.geefomjayden.nl

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u
de helft van de 2e pannenkoek GRATIS*

Pluk doneert de andere helft van de 2e pannenkoek aan de

 stichting ‘Geef om Jayden’
Uiteraard mag u ook doneren! 

Originele

pannenkoeken!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Def Americans
vrijdag 27 juni 20:30 uur

Aarle-Rixtel in reggeasfeer tijdens ‘Lowman’ festival
Aarle-Rixtel – De voorverkoop voor 
‘Lowman’ is in volle gang. De twee-
de editie van dit Laarbeekse reggae 
en ska festival vindt plaats op zon-
dag 22 juni vanaf 14.00 uur aan de 
Schoolstraat te Aarle-Rixtel, ter hoog-
te van OJA. 

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

‘Lowman’ wordt geopend door 
Reggaementary. Deze reggaeband uit 
Breda speelt covers  van Bob Marley 
tot Doe Maar, van de grootste hits tot 
de onbekendste juweeltjes. Als twee-
de betreed Kenny Weed & Free Mind 

Empire het podium. Deze band, be-
staande uit ervaren muzikanten, speelt 
allerlei soorten roots reggae. Het veelal 
eigen werk wordt door diverse zan-
gers en zangeressen, ieder met een 
eigen stijl, ten gehore gebracht. Ook 
brengen zij een special guest mee, 
Harry Mo. Deze reggaezanger van de 
Virgin Islands toert deze zomer door 
Europa en heeft al diverse albums op 
zijn naam staan. Het festival wordt 
afgesloten met The Invisibles. Deze 

twaalf koppige Italiaans / Nederlandse 
ska-band, met maar liefst vier blazers, 
bestaat uit muzikanten die hun sporen 
in de (inter)nationale muziekwereld 
ruimschoots hebben verdiend. The 
Invisibles spelen aanstekelijke en zeer 
dansbare ska. Ook steken zij enkele 
herkenbare nummers in een Engels of 
Italiaans ska-jasje. Kortom een gewel-
dige slot-act.

Kaarten zijn (nog) te koop in Aarle-
Rixtel bij het OJA en snoeperij Jantje 
aan de Kerkstraat, in Helmond bij 

Muziekcafé en Lokaal 42, in Gemert 
bij Cadansmuziek. De entreeprijs 
bedraagt €5,00 in de voorverkoop. 
Op de dag zelf betaalt men €7.00. 
Kinderen tot en met 15 jaar hebben 
gratis toegang. Wil je verzekerd zijn 
van een gezellige relaxte en hopelijk 
zonnige reggaemiddag, koop dan een 
ticket in de voorverkoop. Het aantal is 
beperkt. Voor meer informatie kijk op 
www.lowmanfestival.nl  of www.oja-
aarle.nl/facebook. Ook kan men mai-
len naar festival.lowman@gmail.com. 
Tot ziens bij ‘Lowman’.

Pannenkoekenhuis Pluk helpt Jayden
Beek en Donk – Pannenkoekenhuis 
Pluk zet zich komende week in voor de 
stichting ‘Geef om Jayden’. Deze or-
ganisatie is ontstaan voor de 5-jarige 
Jayden in Beek en Donk, die een zeer 
ernstige vorm van kinderkanker heeft. 
De stichting probeert zoveel moge-
lijk geld op te halen, zodat de jongen 
voor behandeling naar Amerika kan. 

Bij Pannenkoekenhuis Pluk gaat de 
helft van het geld van de tweede 
pannenkoek naar ‘Geef om Jayden’. 
Mede-eigenaar Harry van de Laar ver-
telt: “Als lokale onderneming van een 
kinderrestaurant voelden wij ons erg 
geroepen om ons hiervoor in te zet-
ten. Dit doen we puur om een steentje 
bij te dragen aan de realisatie van de 
behandeling in Amerika.”

De ‘actie’ is bedoeld voor de 
Laarbeekse gemeenschap. De bon 
staat daarom alleen in dit huis-aan-
huisblad. Inwoners die zich geroepen 
voelen om pannenkoeken te komen 
eten voor Jayden, kunnen dit doen 
door onderstaande bon uit te knippen 
en mee te nemen. Daarnaast is het 
van belang om vooraf te reserveren en 
daarbij te vermelden dat het om de ac-
tie voor ‘Geef om Jayden’ gaat.

Bekijk hieronder de advertentie voor 
alle overige informatie. 

Liedertafel ‘t Nachtpitje
Beek en Donk – De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel het 
nachtpitje wordt gehouden op vrij-
dag 27 juni in Café/Zaal De Tapperij 
aan de Kerkstraat in Beek en Donk. 

De zangbundels liggen vanaf 21.00 
uur klaar voor iedereen die graag 
mee wil zingen. Dit onder begelei-
ding van hun accordeonistgen. De 
meezingavond is gratis toegankelijk. 

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

Tegelbak in graniet
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Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

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

RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!          RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!
VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

Wagner Big pizza
alle soorten

2 stuks à 400/420 gram

van 5.24-5.36 voor

2
STUKS

Haribo snoepzakken
alle soorten (m.u.v. uitdeelzakken)

4 zakken à 120-300 gram

Botermalse varkenshaas
500 gram

4
ZAKKEN

van 4.60-6.88 voor

500 GRAM
kilo 10.00

van 7.49 voor

Ronde achterham
van onze versafdeling

100 gram

100 GRAM

van 1.89 voor

Chocomel
alle soorten

literpak

LITERPAK

van 1.19/1.29 voor

Beemster gesneden kaas
alle soorten

pakje 175 gram

PAKJE 
175 GRAM

van 2.34-3.87 voor

Sun vaatwastabletten
alle soorten

2 dozen à 16-36 stuks

2
DOZEN

van 7.88-13.82 voor

Oranje tompoucen
4 stuks

4
STUKS

van 4.09 voor

Danone Activia yoghurt
alle soorten

2 pakken à 4 bekertjes à 125 gram

2
PAKKEN

kilo 6.00

van 3.66-3.90 voor

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 juni t/m zaterdag 28 juni 2014.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

KIES & COMBINEER
Maak zelf uw roerbakmix

champignons, courgette, rode uien, rode paprika en aubergine
3 stuks naar keuze

alle combinaties mogelijk

3
STUKS

van 2.37/2.97 voor
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Het schooljaar nadert het einde. Zo-
dra de zon haar stralen zwoel op de 
rimpelloze bolletjes van het jong grut 
laat schijnen, activeert de vakantiemo-
dus zich al voorzichtig in de beweegli-
jke lijven. Zodra dan de schoolbanken 
worden bestegen voor een dagje vol 
van rekenleut, taalpret en leesgenot, 
ligt de spreekwoordelijke riem er al 
redelijk vlotjes af. Gelukkig helpt een 
verkoelende windvlaag en een structu-
reel ritme van de dag de jeugd zichzelf 
te overwinnen en transformeren ver-
moeide hoopjes lustelozen in dappere 
strijders die zichzelf niet zomaar ge-
wonnen geven.
Dappere strijders, 32 in getal die bijna 
afscheid gaan nemen na een jaar wat 
vliegensvlug voorbij schoot en rijkelijk 
gevuld was met unieke herinneringen. 
Op dit moment is men dan ook druk 
bezig al die heuglijke feitjes vast te leg-
gen in een heuse ‘basisschoolbundel’: 
een verzameling documentjes waarin 
de basisschooltijd wordt vastgelegd. 
Er wordt druk en enthousiast uitgewis-
seld met papier in A4-formaat voorz-
ien van verschillende kleuren viltstiften 
om elkaar maar de mooiste en liefste 
wensen te geven. Het geeft hilarit-
eit wanneer Jos de opmerking ‘Mandy, 
je bent een toffe peer’ noteert. Dat 
had niemand verwacht! Jos vindt taal 
namelijk moeilijk. Wat leuk van Jos!
Ander onderdeel van deze basisschool-
samenvatting is het ‘favoriete plekje op 
school’. Dit wordt op de kiek gezet en 
een bijschrift completeert alweer een 
pagina. Er volgt in het bewaarboek ook 
nog een ABC, een compleet fotodos-
sier met o.a. printwerk van het school-
voetbal en carnaval-afterparties en de 
kaft mag natuurlijk niet vergeten wor-
den met portretfoto’s van alle leerlin-
gen uit de klas.
Bij dit positieve uitwisselingsfeest ko-
men natuurlijk ook oude herinneringen 
boven water. Reünie-achtig wordt 
er gegiebeld en gegniffeld. Zo wist 
Egbert nog van wc-problemen in de 
kleutertijd en meldde Sjaak dat hij het 
maar raar vond dat hij in groep 3 zijn 
sleutelbeen brak, terwijl hij op zijn arm 
was gevallen! De anekdotes vlogen als 

kleffe papierpropjes door het lokaal.
Daarnaast werd er rijkelijk gestrooid 
met x’jes, ‘ik ga je missen’ en modieuze 
afkortingen als ‘BFF’, ‘LY’ of ‘NTB’ 
(vraag een loslopende puber maar eens 
naar de betekenissen). Tevens zagen 
nieuwe zelfstandige naamwoorden het 
levenslicht: Mandy en Yvette zijn ‘Bet-
sies’ (als verbastering op ‘Besties’), Elise 
en Sound vormen Wobmik (geen idee!) 
en pannenkoekenmagie (iets met pan-
nenkoeken en goochelen?!) is een heus 
begrip geworden. Geef de jeugd maar 
de kans creatief te zijn en ze maken er 
volop gebruik van, de taalverrijkers!
En deze helden, de dappere strijders, 
die gaan nu bijna met gevulde rug-
zak de fi ets op, op naar een nieuw 
schoolavontuur. Wat zal ik ze missen, 
maar wat is het een eer geweest om 
een bescheiden rol in deze prille levens 
te spelen.

Voor alle schoolverlaters, geniet nog 
even van je zo goed als onbezorgde tijd 
als basisscholier en maak er samen een 
feestelijke en onvergetelijke afsluiter 
van. Dus, sla de handen ineen, en act-
eer net zoals Oranje tegen het Spaanse 
elftal: als een eenheid. Dat geeft de 
mooiste prestaties en de fi jnste herin-
neringen. 

Mees 
Joost

Dappere strijders

had niemand verwacht! Jos vindt taal 

samenvatting is het ‘favoriete plekje op 
school’. Dit wordt op de kiek gezet en 
een bijschrift completeert alweer een 
pagina. Er volgt in het bewaarboek ook 

voetbal en carnaval-afterparties en de 

men natuurlijk ook oude herinneringen 

Mees 
Joost

COLUMN

Advertorial

Charlotte Schriks uit Beek en Donk  
runt al 12,5 jaar, ISSA Borduur-en 
Textielservices, met inmiddels vele 
tevreden klanten.  Naast het borduur-
werk op bad- en keukentextiel,  van 
het vertrouwde merk Walra, kan ISSA 
ook bedrijfs- en promotionele kle-
ding, kant en klaar geborduurd aan 
klanten leveren.

Charlotte: “Ik ben begonnen met 
baby- en badtextiel, naast zelfge-
maakte knuffels van  zachte ‘Nicky 
velours’. Inmiddels zijn daar vele 
soorten knuffelbeesten aan toege-
voegd. Voor diverse ouders  heb ik 
de zoekgeraakte knuffel opnieuw 
moeten leveren. Vrij snel daarna ben 
ik promotie- en bedrijfskleding gaan 
leveren en borduren met logo’s etc. 
voor bedrijven, verenigingen en par-
ticuliere klanten. Verenigingen waar-
voor ik mag borduren krijgen in ruil 
voor reclame-uitingen 10% korting 
op het borduurwerk.

Voor een aantal bedrijven en ge-
meenten verzorg ik een cadeauser-
vice bij geboortes. Een leuk baby-
pakket met bad cape, badjasje en 
knuffel, geborduurd met de naam 
van het kind wordt binnen enkele 

dagen, met felicitatiekaart  van het 
bedrijf afgeleverd, bij de ouders 
thuis. Borduren op zelf aangeleverde 
kleding is voor mij geen probleem.”

Charlotte borduurt uitsluitend met 
kleurechte ‘Poly Neon’ garens wel-
ke op 90 graden gewassen kun-
nen worden. Op de foto staat haar 
professionele ‘Brother 10 kops ma-
chine’.

Op de website van ISSA ziet u een 
kleine selectie van borduurvoor-
beelden en persoonlijke cadeaus, 
alsmede een uitgebreider overzicht 
van de mogelijkheden. Ook kleine 
orders worden met evenveel plezier 
afgewerkt. Charlotte: “Neem gerust 
contact met me op dan bespreken 
we de mogelijkheden.”

“Kwaliteit en klanttevredenheid 
staat voorop”

Muzenlaan 33, Beek en Donk    06-13891784    www.issa-borduur.nl   

Barbecueën met De Boemerang

Afsluitingsconcert eerste jaar ‘Muziek=COOL’

Beek en Donk – Dit mag je als tie-
ner uit Beek en Donk niet missen. 
De BBQ wordt BFF is de laatste ac-
tiviteit van het tienerwerk voor de 
zomervakantie. Deze is op vrijdag 
27 juni van 18.00 tot 22.00 uur (Let 
op de gewijzigde aanvangstijd!) Een 
heerlijke BBQ mede verzorgd door 
gezondheidsteam Di-eAt team uit 
Beek en Donk. 

Met super sapjes en lekkere hapjes. 
Genieten van muziek en leuke acti-
viteiten zowel binnen en buiten bij 
de tienerruimte (achterkant van het 
ontmoetingscentrum). Dus ben je 
tussen 10 t/m 15 jaar (uit Beek en 
Donk) dan zorg dat je er bij bent en 
relax op deze zomeravond bij ‘De 
Boemerang’. Aanmelden kan via 
www.boemerangbeekendonk.nl en 
de entree is €1,00. 

Het volledige programma van activi-
teiten en alle foto’s van Tienerwerk 

‘De Boemerang’ staan op de website. 
Op de hoogte blijven kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerk.

deboemerang of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang.

Tienerwerk De 
Boemerang Beek en Donk

Aarle-Rixtel - Het eerste schooljaar 
van het Muziek=COOL-project zit er 
bijna op. Meester Dirk is elke week 
op de drie Aarle-Rixtelse basisscho-
len geweest om muzieklessen te ge-
ven. 

In elke groep 6 en 7 werd gemusi-
ceerd. Alle kinderen bespelen een 
muziekinstrument en met de hele klas 
vormen zij een orkest. Tussendoor zijn 
er mooie concerten geweest waarbij 
de kinderen hebben laten horen dat 
er echt muziek wordt gemaakt. In de 
groepen 5 heeft Dirk AMV (Algemene 
Muzikale Vorming) gegeven en deze 
kinderen gaan volgend schooljaar ook 
aan de gang met een eigen instru-
ment. 

Maar voordat het zover is, wordt eerst 
nog, samen met alle kinderen, dit eer-
ste Muziek=COOL jaar afgesloten 
tijdens de MegaMuziekManifestatie. 
Dit evenement wordt gehouden 
op zondag 22 juni om 14.30 uur in 
Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk. De kinderen zijn allemaal ar-
tiest tijdens deze voorstelling. Alle kin-
deren uit groep 5 vormen samen één 
groot koor, dat begeleidt wordt door 
Harmonie De Goede Hoop. De kin-
deren van de groepen 6 en 7 spelen 

als één groot Mega-orkest een aantal 
nummers onder leiding van Meester 
Dirk. Ook treden de ‘Muzikanjers’ nog 
op, die enkele stukjes laten horen die 
al wat moeilijker zijn. Verder is er een 
prachtige act van de Slagwerkgroep 
en verschijnt er een hele bijzonde-
re presentator in de schijnwerpers. 
Na afloop van dit alles wordt er een 
‘InstrumentenPLEIN’ ingericht waar 
de gelegenheid is om instrumenten uit 
te proberen.

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om al deze jonge artiesten te 
komen beluisteren. Zij hopen op een 
groot publiek. Dus graag tot 22 juni 
in Het Anker, Pater Vogelstraat 39 in 
Beek en Donk. Toegang is gratis.

Muziek=COOL is een project van 
Harmonie De Goede Hoop en is mede 
mogelijk gemaakt door Kinderen 
Maken Muziek, een programma van 
het Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Aarle-Rixtel – Jeugd3daagse Aarle-
Rixtel is dringend op zoek naar ou-
ders die mee kunnen helpen tijdens de 
jeugd3daagse op 19, 20 en 21 augus-
tus. 

Er hebben zich weer veel kinderen inge-
schreven, maar nog te weinig groepslei-
ding. Marloes van der Loo (organisatie 
Jeugd3daagse): “Momenteel komen 
we nog minimaal tien volwassen perso-
nen bij de leiding tekort. Als er niet ge-
noeg leiding is, zijn we genoodzaakt om 
helaas te gaan loten wie er dit jaar niet 
mee mag doen! Op dit moment houdt 
het in dat ongeveer 80 kinderen worden 
uitgeloot, maar dat doen we natuurlijk 
liever niet. Ieder jaar is het nog gelukt 
om alles rond te krijgen en we gaan er 
ook dit jaar weer vanuit dat het gaat 

lukken, maar dan zullen nog een aantal 
mensen zich moeten opgeven!“ 

Kinderen waarvan de ouders meehel-
pen worden nooit uitgeloot. Neem 
dus geen risico dat je kind niet mee 
kan doen tijdens deze drie leuke da-
gen. Marloes: “Een groepje begelei-
den is echt het leukste wat er is! We 
bieden drie dagen vol spel, plezier en 
gezelligheid. Wie wil dat nou niet?!”

Opgeven voor leiding doe je via een 
e-mail naar info@jeugd3daagse.nl 
met je naam, adres, telefoonnummer 
en leeftijd. Marloes: “Het plezier dat 
je de kinderen gedurende deze dagen 
geeft, is ook echt hartverwarmend. 
Dus geef je op!“

Kinderen maken muziek met het project ‘Muziek=COOL’

Dringende oproep: leiding Jeugd3daagse gezocht
Archieffoto Jeugd3daagse 2013

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Zondag 22 juni open van 12.00 tot 17.00 uur
Nu al vele zomeraanbiedingen!

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.
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MooiBoerdonk
René Bastiaanse bij Dorpsfeest Boerdonk 

Goede doelen week Boerdonk geslaagd

Witte Gij Ut bijna van start
Boerdonk - Ook dit jaar organiseert 
de Stichting ‘Door Boerdonk Voor 
Boerdonk’ een feestweekend in het 
laatste weekend van de schoolvakan-
tie. Het feestweekend begint vrijdag-
middag 22 augustus met een middag 
voor de ouderen. 

Ze hebben René Bastiaanse bereid 
gevonden om deze middag wat te 
komen vertellen over ‘Rijke’ Roomse 
Leven. Voor de ouderen onder hen 
wordt het een feest van herken-
ning. Daarnaast worden door René 
Bastiaanse foto’s gepresenteerd en 
een quiz gehouden. René Bastiaanse 
is directeur van het Brabants 
Historisch Informatiecentrum (BHIC). 
Bij de meeste Brabanders is hij vooral 
bekend als de onnavolgbare presenta-
tor van het voormalige tv-programma 
van Omroep Brabant ‘De Wandeling’.

Een goede kans dat men de laatste 
restjes van het ‘Rijke’ Roomse leven in 
Brabant nog heeft meegemaakt: ca-
techismus, eerste communie, school-
biecht, misdienaren, processies. De 
devotie was duidelijk zichtbaar in het 
openbare leven. Maar het katholieke 
geloof had ook invloed op het privé-
leven, tot in de slaapkamer toe. De 
Roomse leer keerde zich immers tegen 
alles wat naar onkuisheid zweemde. 
Iedereen uit en van buiten Boerdonk 
is van harte welkom op deze middag 

die start om 13.30 uur op het terrein 
’t Weike bij het gemeenschapshuis 
Den Hazenpot aan de Pastoor van 
Schijndelstraat. Het wordt een mooie 
middag waarbij ook voldoende tijd is 
om te buurten met elkaar.

De rest van het weekend ziet er in 
het kort als volgt uit. Vrijdagavond 
staat in het teken van de jeugd van 
Boerdonk, voor hen wordt er een ter-
rein in het centrum van Boerdonk in-
gericht als paintball veld. Ook wordt 
er jeu de boules gespeeld. De zater-
dagmiddag zijn de kinderen van de  
basisschool aan de beurt, voor hen 
wordt er een zeskamp georganiseerd. 
Zaterdagavond is er een feestavond 
met medewerking van de coverband 
Eclips. Tijdens deze avond vindt ook 
de bekendmaking plaats van de win-
naar van de Witte Gij Ut quiz. De zon-
dag is een gezellige middag voor jong 
en oud. Tijdens deze middag er van 
alles te zien en te beleven. Rollende 
keukens, muziek van onder andere 
Bandtastic, draaimolen. Binnenkort 
meer over het dorpsfeest in Boerdonk.

Boerdonk -  In Boerdonk is op 3 
en 4 juni voor 13 landelijke Goede 
Doelen gecollecteerd. Van heel veel 
inwoners hebben de organisatoren 
positieve reacties mogen ontvangen 
en als werkgroep kunnen ze alleen 
maar zeggen dat de Goede Doelen 
Week Boerdonk  een groot succes is 
geweest.

Ze mogen mooie bedragen naar onder-
staande doelen storten:
Jantje Beton 220,21
Reuma Fonds 324,33
Hartstichting 443,43
Vastenaktie 336,73
Kinderhulp 253,42
Maag Lever Darm Stichting  280,91
Epilepsie Fonds 245,23
Rode Kruis 321,22
ANGO 234,02

KWF Kankerbestrijding 548,62
Nierstichting 289,72
Brandwonden Stichting 262,73
Diabetes Fonds 340,73

Deze geslaagde Goede Doelen Week is 
financieel mede mogelijk gemaakt door 
Agrarisch Boerdonk en Stichting Den 
Hazenpot, waarvoor nogmaals hun harte-
lijke dank. Om alvast te noteren: op 21 en 
22 april 2015 komen zij graag weer langs.

Boerdonk - De dag dat de Witte Gij 
Ut Dorpsquiz plaatsvindt, zaterdag 28 
juni, komt snel dichterbij. Er is volop 
nieuws te melden. Heel leuk is om van 
verschillende teams al terug te horen 
dat de voorbereidingen in volle gang 
zijn. Een team heeft zelfs met drie per-
sonen al een avond bij elkaar gezeten. 

Om even te kijken of de wifi sterk ge-
noeg is om gelijktijdig meerdere ap-
paraten te kunnen gebruiken. Om een 
strategie te bepalen alvast ook: wie rijdt 
of rijden er naar Boerdonk om daar 
de vragen op te halen, wie kunnen ze 
welke categorie vragen toebedelen en 
wie houdt tijdens de avond de regie in 
handen zodat ze de vragenlijst op tijd 
weer in kunnen leveren? 

Heel slim. Want inderdaad: als men 
op 28 juni helemaal onvoorbereid de 
kwis induikt, dan verspeel je kostbare 
tijd aan het organiseren. Sommige ta-
ken kunnen maar alvast zijn verdeeld. 
En bovendien: hoe sneu zou het zijn als 
je team naar een andere locatie moet 
verkassen omdat de router niet krachtig 
genoeg blijkt te zijn. Een goede voorbe-
reiding is het halve werk. 

Aantal aanmeldingen loopt op
Inmiddels naderen ze de zeventig 
teams. Zorg ervoor dat je gemotiveerd 
bent, dat maakt de quiz juist zo com-
petitief. Zorg ervoor dat je het meest 

vindingrijk bent of het grootste net-
werk hebt. Weet bij wie je terecht kunt 
voor welke vraag.

Categorie: ‘Hier in de Wei’
De quiz bestaat uit 10 categorieën. Een 
aantal daarvan heeft de organisatie de 
afgelopen weken al bekend gemaakt. 
Tijd voor weer een nieuwe: ‘Hier in de 
Wei’. Een categorie met vragen over 
Erp, Keldonk en Boerdonk. Dat kun-
nen trouwens heel diverse vragen zijn. 
Vragen over vroeger, maar ook over nu. 
Over de unieke prestaties van sommige 
mensen, over het verenigingsleven, het  
bedrijfsleven, de politiek, de natuur, de 
cultuur, enz. 

Stuk voor stuk vragen waar het ab-
soluut een voordeel is dat je ‘van hier 
bent’. Overigens komen bijna alle 
teams uit Erp, Keldonk en Boerdonk, al 
is er wel degelijk ook belangstelling van 
teams van buiten. 

Wat als het Nederlands elftal moet 
spelen
Die kans is inderdaad aanwezig. Als het 
Nederlands elftal tweede in de poule 
wordt, dan speelt het zijn volgende 
wedstrijd op zaterdag 28 juni om 18.00 
uur. Dat wist de organisatie toen ze een 
datum moesten prikken, maar een al-
ternatieve datum was eenvoudigweg 
niet voorhanden, omdat ze dan in het 
vaarwater van andere verenigingen 

zouden komen. Dat wilden 
ze niet. Want Witte Gij Ut 
moet voor alles een quiz 
zijn waar iedereen aan deel kan nemen.

Maar mocht Nederland op 28 juni 
moeten spelen, dan passen ze het pro-
gramma daar op aan. Dan is de start 
iets vroeger en is de keuze aan jou: 
ze gelasten een pauze in waarin ze de 
wedstrijd gaan kijken of pikken die an-
derhalf uur extra die eenieder gegund is 
mee om extra vragen te kunnen beant-
woorden. Sowieso hoeven deelnemers 
tijdens de wedstrijd niet uit te rukken 
voor een buitenopdracht. 

Kun je je nog aanmelden?
Ja. Aanmelden voor de quiz kan nog tot 
en met zaterdag 21 juni. Sterker nog: je 
moet echt een heel goede reden heb-
ben om je niet met je buren, vrienden, 
kennissen of collega’s aan te melden, 
want eigenlijk mag je als rechtgeaard 
inwoner van Erp, Keldonk en Boerdonk 
de dorpsquiz niet missen. Opgeven kan 
via www.wittegijutkwis.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 
per team. Voor meer info kun je bel-
len met de contactpersonen: Antoon 
Donkers (06 - 22540698), Guus Jansen 
(06 - 51515537) of Jeroen Vissers (06 
– 10803249). Volg hen bovendien op 
Facebook of Twitter. 

Gratis informatiebijeenkomst Senioren 

Activiteiten KBO Lieshout 

Gemert/Laarbeek - Rabobank Peel 
Noord organiseert op 30 juni een in-
formatiebijeenkomst voor senioren. 
Tijdens deze bijeenkomst zal ook 
Notariskantoor Gerrits & Van Gulick 
als gastspreker een bijdrage leveren. 

Heeft u vragen over fiscaal 
aantrekkelijk erven, schen-
ken of sparen? Of zou u 
graag meer willen weten 
over wat er komt kijken 
bij het verkopen van uw 
woning en een eventuele 
verhuizing naar huurwoning 
of verzorgingshuis? Of over de mo-
gelijkheden van een testament bij le-
ven? Meldt u zich dan aan.

De bijeenkomst vindt plaats bij 
Rabobank Peel Noord, Ridderplein 
7 in Gemert. Ontvangst 18.30 
uur, aanvang 19.00 uur en einde 
21.30 uur. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via e-mailadres 

Communicatie@peelnoord.
rabobank.nl of telefoon-

nummer 0492-391919, 
onder vermelding van 
uw naam, telefoonnum-
mer, indien aanwezig uw 
mailadres en het aantal 

deelnemende personen. 
Vol = Vol. Bij ruime interesse 

organiseert Rabobank Peel Noord 
een extra informatieavond in sep-
tember.

Lieshout - Voor de leden van KBO 
Lieshout staan er weer tal van acti-
viteiten gepland. Dit begint met het 
samen uit eten komende dinsdag (24 
juni). Daarnaast wordt er de komen-
de periode ook nog gekiend, gefietst 
en een bezoek aan een museum ge-
bracht. 

Samen uit eten op 24 juni
Op dinsdag 24 juni gaat KBO 
Lieshout weer samen uit eten. Om 
18.00 uur worden de gasten ver-
wacht bij Wokrestaurant Mandarin 
in Mariahout. Ga gezellig mee, maak 
een praatje terwijl u bij de bakplaat 
wacht en geniet van zelfgekozen ge-
rechten. De kosten zijn 16 euro per 
persoon. Daar is een consumptie bij 

inbegrepen. Heeft u geen vervoer? 
Geen nood, meld het bij de Inloop, 
vervoer wordt dan geregeld. 

Kienen
Vrijdag 27 juni is er een KBO kien-
avond in het Dorpshuis. De zaal is 
om 19.00 uur open, het kienen be-
gint om 20.00 uur. De volgende kie-
navonden zijn op dinsdag 5, 12 en 19 
augustus.

Fietsen
Zodra de zomer in aantocht is, ha-
len de Lieshoutse senioren de fiets 
weer uit het schuurtje. Iedere eerste 
en derde woensdag van de maand 
is er een fietstocht. Dit jaar wordt er 
op woensdag 25 juni op verzoek een 
dagtocht georganiseerd. Maar liefst 
70 km, al of niet met elektrische on-
dersteuning, richting Achelse Kluis. 
Diverse tussenstops zorgen voor de 
nodige recuperatie. De Grote Fietsdag 
is op donderdag 10 juli. Twee routes, 
33 en 52 km, zijn uitgezet. Start en fi-
nish zijn bij familie Van den Biggelaar. 
De dag wordt besloten met de tradi-
tionele Chinese verrassing. 

Museum de Kluis
De Kluis van Huize Padua is een 
museum over psychiatrie. Op don-
derdag 17 juli gaat de Lieshoutse 

Seniorenvereniging er een bezoek 
brengen. In een eerder bericht stond 
als begintijd 14.00 uur vermeld. Dit 
moet echter 10.00 uur ’s  morgens 
zijn. Na de inleiding over psychiatrie 
en het ontstaan van Huize Padua 
wordt de tentoonstelling bekeken. 
Eventueel kan men nog met een gids 
een wandeling over het terrein ma-
ken. Aanmelden kan al bij de Inloop. 

Kunstgeschiedenis en filmcyclus
Het volgende seizoen is volop in 
voorbereiding. Denkt u alvast om 
mee te doen met de lezingenserie 
kunstgeschiedenis en de filmcyclus. 
Informatie bij de Inloop.

Inloop
Bij de Inloop kunt u terecht om u op 
te geven voor activiteiten, met vragen 
en ideeën of zomaar voor de gezel-
ligheid. Iedere dinsdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
in Lieshout. Sinds de zomerklok is er 
ook elke dinsdagavond een Inloop 
van 19.00 tot 20.00 uur. Loop ge-
woon eens binnen. In verband met 
de sluiting van het Dorpshuis in de 
vakantietijd is de Inloop van dins-
dag 15 juli tot en met dinsdag 19 
augustus van 10.00 tot 11.00 uur 
’s morgens in de Hofkamer van het 
Fransiscushof aan de Ribbiusstraat. 

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

   

 

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

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

Nu € 250,- voor 
uw oude fi ets
In juni krijgt u voor uw oude fiets 
minstens € 250,- terug.
Actievoorwaarden in de winkel.
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Het Nederland elftal speelt komende maandag haar 
laatste groepswedstrijd tegen Chili. Wie wint er of 

wordt het gelijkspel?

Stuur uw antwoord voor maandag (23 juni) 17.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Hannie van Boxmeer

Antwoord vorige editie: 
Australië won het WK Hockey bij de mannen en 

Nederland bij de vrouwen

Cadeaubon kan tot 26 juni worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagPLUS Beach Soccer 
Toernooi bij Sparta’25

Beek en Donk - Op zaterdag 21 
juni wordt voor het eerst het PLUS 
Beach Soccer Toernooi gehouden bij 
Sparta’25. De parkeerplaats van de 
vereniging wordt omgetoverd tot een 
heus strand in Braziliaanse stijl en 
sferen.

Vanaf 14.00 uur zullen circa 20 teams 
het tegen elkaar opnemen in een 

poulesysteem. Dames- en heren-
voetballers, maar ook leden van het 
G-voetbal nemen deel aan dit toer-
nooi. Er wordt gestreden om De – 
MooiLaarbeekKrant - Wisselbeker. 

Een DJ zorgt voor de muzikale onder-
steuning. Ook is er een ‘pannakooi’ 
waarin deelnemers en bezoekers hun 

technische vaardighe-
den kunnen laten zien. Voor de klein-
tjes is er een luchtkussen en natuurlijk 
een grote zandbak. 

Kom dus gerust even kijken, genieten 
van het voetbal, dansen op de muziek 
of lekker op het terras genieten van 
een drankje en hapje. 

Lieshout - Na een lang seizoen 
2013/2014 sluiten de sporters van 
Badminton Club Lieshout het seizoen 
in sportieve stijl af. Dit jaar doen ze 
dat met een Jeu de Boules toernooi 
op de banen van ‘Ons genoegen’ in 
Lieshout. Na de afsluiting spelen de 
badmintonners nog enkele keren op 
hun vaste speelavond, voor zij hun 
rackets opbergen voor een welver-
diende zomervakantie.

In tegenstelling tot de afgelopen ja-
ren heeft de organisatie van de sei-
zoensafsluiting gekozen voor een 
ander concept. Na jaren op rij op 
bezoek te zijn geweest bij de zeer 
gastvrije familie van den Biggelaar 
aan de Schutsstraat voor een activi-
teit en een vaak zeer smakelijke bar-
becue heeft de organisatie er voor 
gekozen om het dit jaar eens anders 
te doen. Dit jaar sluiten de badmin-
tonners het seizoen af met een Jeu de 
Boules toernooi. Dat toernooi vindt 
plaats op zondag 22 juni en gehou-
den worden op de banen van ‘Ons 
genoegen’ aan de Grotenhof, nabij 

het Dorpshuis. Op deze banen wordt, 
ook in tegenstelling tot de laatste ja-
ren, door de senioren én de junioren 
sámen een toernooi afgewerkt. Op 
die wijze wordt de seizoensafsluiting 
van die twee groepen gecombineerd, 
zodat de integratie tussen senioren 
en junioren weer wat verder versterkt 
wordt. Uiteraard is deelname voorbe-
houden aan de leden van Badminton 
Club Lieshout. Wél mogen zij allemaal 
een introducé meebrengen, waardoor 
deze gezellige afsluiting ook voor niet-
leden toegankelijk wordt. Rond 18.00 
uur beginnen de wedstrijden en rond 
21.00 uur wordt de bijeenkomst af-
gesloten. De organisatoren, Marianne 
en Hennie Arends, die al vele jaren 
de seizoensafsluiting van Badminton 
Club Lieshout verzorgen, rekenen er 
op dat alle leden gaan inschrijven, zo-
dat ze straks kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd seizoen en op een 
geslaagde seizoensafsluiting.

Na de formele seizoensafsluiting bad-
mintonnen de leden van Badminton 

Club Lieshout nog enkele weken door. 
Uiteindelijk is op woensdagavond 9 
juli 2014 de laatste speelavond ge-
pland. Daarna gaan de badminton-
ners op vakantie en is de sporthal 
gesloten. Op 27 augustus 2014 staat 
de eerste speelavond van het seizoen 
2014/2015 gepland.

voetbal

Pieter Swinkels verkozen tot 
‘Voetballer van het Jaar’
Aarle-Rixtel - Met een nipte meer-
derheid van de stemmen is Pieter 
Swinkels dit jaar verkozen tot voet-
baller van het jaar van zaalvoetbal-
vereniging De Vriendenkring. Hij 
volgt daarmee Ad Leenders op, die 
vorig jaar de prijs won. 

Het team speelt in De Dreef in 
Aarle-Rixtel. Zij zijn ruim 30 jaar 
geleden als vriendengroep begon-
nen. De spelers van dit team komen 
uit Laarbeek, Boerdonk en Nijnsel. 
René Brouwers pakte voor het 3e 
jaar op rij de 2e plaats. De verkie-
zing vond plaats tijdens de BBQ 
als afsluiting van het seizoen. Dat 
Nederland op die avond Spanje met 
klinkende cijfers versloeg zorgde er-
voor dat de sfeer nog verder werd 
verhoogd.

Pieter Swinkels was het afgelopen sei-
zoen een constante factor in het team. 
Met zijn balvastheid, zijn goede loop-
acties en zijn scorend vermogen zorgde 
hij ervoor dat de tegenpartij vaak een 
lastige avond had. Dit werd door zijn 
teamgenoten gewaardeerd, wat dus 
resulteerde in de verkiezing tot voet-
baller van het jaar. Zijn naam wordt 
gegraveerd in de wisseltrofee. Daarmee 
treedt hij toe tot het gezelschap van 

topspelers die hem voorgingen. Tot op 
heden is het nog niemand gelukt om de 
prijs twee keer in de wacht te slepen. 
Pieter heeft dus een mooie uitdaging 
voor het komende seizoen.

zaalvoetbal

Pieter Swinkels met de wisseltrofee

badminton Seizoensafsluiting bij Badminton 
Club Lieshout 

Weer een jubilaris bij BC Mixed

Enkele seizoenen 
geleden zijn de 
badmintonners ook 
al eens wezen Jeu 
de Boulen. Ook toen 
was het een leuke, 
sportieve en vooral 
gezellige bijeenkomst.

Beek en Donk – Vrijdag de dertiende 
is voor veel mensen een ongeluksdag, 
of liever was. Want sinds afgelopen 
vrijdag zal heel Nederland op vrijdag 
de dertiende terugdenken aan die ge-
weldige overwinning van Nederland 
op Spanje. In sportkantine d’n Ekker 
hebben ruim 50 Mixed leden genoten 
van Oranje en werd Toon Slaets in het 
zonnetje gezet met zijn 25-jarig lid-
maatschap. Een memorabele avond.

Nadat de jeugd, veelal gekleed in het 
oranje, de training had afgewerkt, 
liep de kantine rond half 9 goed vol. 
Slechts een enkeling trok het badmin-
tontenue aan om fanatiek een partijtje 
te spelen. Het overgrote deel zat ech-
ter klaar voor de grote wedstrijd van 
Nederland tegen Spanje. De feest-
commissie had weer goed zijn best 
gedaan om de avond aan te kleden 
met slingers, chips en hapjes. Na een 
enerverende eerste helft nam voorzit-
ter Ton Slaets het woord. Hij kondigde 
aan dat er in de schoolvakantie weer 
een 25-jarig lid bij BC Mixed bij komt. 
Maar vanwege de gelegenheid was 
de huldiging een aantal weken ver-
vroegd. Vervolgens riep hij zijn vader 
Toon Slaets naar voren, die zichtbaar 
verrast was en de felicitaties van het 

bestuur en de leden in ontvangst nam. 
Toon is inmiddels het 29e actieve lid, 
wat zijn zilveren jubileum viert bij BC 
Mixed. Daarna volgde een onvergete-
lijke tweede helft en bleven de ruim 
50 feestvierende Mixedleden nog tot 
in de kleine uurtjes in de kantine. 

Foto’s van deze gezellige avond 
en andere informatie over BC 
Mixed vindt u op www.bcmixed.nl, 
facebook.com/bcmixed of op Twitter 
via @bcmixed.

Een volle kantine tijdens 
Nederland-Spanje bij BC Mixed

Jubilaris Toon Slaets (l) wordt 
gefeliciteerd door het bestuur

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

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

* Na de wedstrijd kunt u uw ticket 
inleveren voor 10,- korting!

Voorwaarden zie ticket.

Officiële
bedrukking

14,99

OP 3 JULI GRATIS
NAAR SCHIJNDEL/DE WIT – PSV!*

ZONDAG 22 JUNI 
OPEN VAN 11-17u

Nederlands 
Elftal shirt
Het meest verkochte 
Nederlands elftalshirt!

Junior set
Volledige outfi t voor 

de jonge oranje supporter.
Bestaande uit shirt, short en sokken

Nederlands Elftal 
Authentic shirt

Het offi ciële wedstrijdshirt

59,99

HEREN
85,-

54,99

DAMES
75,-

49,99

JUNIOR
70,-

57,50
65,-

89,95
120,-

handbal Zonnig en sportief jeugdkamp 
handbalvereniging BEDO

Niek Althuizen 
Zuid-Nederlands 
kampioen

Beek en Donk - Het jaarlijkse BEDO 
jeugdkamp heeft weer plaatsge-
vonden. Voor de grote groep jonge 
leden, die het afgelopen jaar met 
veel plezier zijn gaan handballen, 
een spannende en leuke ervaring, 
aangezien het voor velen het eerste 
kamp was. 

Bij de Bedafse 
Bergen in Uden 
werden op vrij-
dagmiddag de 
slaapzalen inge-
richt ter voorbe-
reiding op een 
sportief en actief weekend dat dit 
jaar het thema ‘sprookjes’ had ge-
kregen. Op het programma stonden 
onder meer een spooktocht, bosspe-
len, een zeskamp, een sprookjesquiz 
en vanzelfsprekend ook een enorm 
kampvuur. Op zondag werd dit spet-
terende weekend afgesloten met 
diverse spelletjes op de zandvlakte 
van de Bedafse Bergen. Nu begint 
voor de kinderen het lange wach-
ten op het volgende kampweekend. 
Volgend jaar staat namelijk weer een 
jubileumkamp op het programma 

vanwege het 30-jarig bestaan van de 
vereniging.

Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? Kijk voor 

meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op onze Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl.

Handbalvereniging BEDO op de zandvlakte van de Bedafse Bergen

boksen

Beek en Donk - Niek Althuizen, een 
sportman die vanaf het begin van 
de oprichting actief is in de gelede-
ren van Boksclub Laarbeek, is Zuid-
Nederlands kampioen geworden.

Tijdens een drukbezocht boksgala 
in Beek en Donk wist Niek zijn te-
genstander -een eveneens prach-
tige bokser uit Gemert- met goede 
linkse en rechtse stoten continu 
te raken en de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Geen enkele ronde 
was de oogappel van trainer Riny 
in gevaar. Naast bokser is Niek ook 
trainer en een steunpunt en rots in 
de branding van Riny Heesakkers. 
Wederom een opsteker voor de 
sportschool die een bekendheid in 
Nederland heeft gecreëerd. 

De boksclub feliciteert Niek en 
Melodie en wenst hen een fijne va-
kantie toe.

Niek Althuizen pakt de overwinning

volleybal Bedovo Beachtoernooi 
op het Heuvelplein

Beek en Donk – Het jaarlijkse Bedovo 
Beachvolleybaltoernooi wordt op za-
terdag 28 en zondag 29 juni gehouden 
op het Heuvelplein in Beek en Donk. 
De organisatie is inmiddels in volle 
gang en alles loopt op rolletjes. Het is 
alleen nog hopen op een strak blauwe 
lucht met een mooi temperatuurtje 
voor het echte ‘beachgevoel’. 

De inschrijvingen verlopen dit jaar zeer 
succesvol. Op zondag hebben ze de in-
schrijvingen al moeten sluiten wegens 
het bereiken van het maximale aantal 
teams. Er is een mooi wedstrijdschema 
opgesteld waarin de recreatieteams op 
zondag de strijd met elkaar aan kunnen 
gaan. Gelukkig is er nog wel genoeg 
plaats op het terras, om onder het ge-
not van een hapje en een drankje de 

teams aan te komen moedigen. 
Op zaterdag is er nog plaats voor 
3 Nevobo teams, om in teams 
van drie mee te doen aan het 
Beachvolleybaltoernooi. Speel je zelf 
Nevobo competitie en heb je zin om 

in zomerse sferen een balletje te ko-
men slaan, schrijf je dan nu nog in! 
Kijk op www.bedovo.nl/beach om je 
in te schrijven of voor meer informatie. 
Tot ziens op 28 en/of 29 juni op het 
Heuvelplein.

Archieffoto Bedovo Beachvolleybaltoernooi 2013

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Wandeltocht door 
Runnersclub Lieshout

Lieshout - Zoals elk jaar wordt op de 
laatste zondag van juni de RCL wan-
deltocht gelopen. 2013 was een zeer 
geslaagde editie met prachtig wan-
delweer en bijna 400 wandelaars. De 
fraaie route met veel variatie werd 
ruimschoots gewaardeerd, blijkens 
de vele lovende reacties en de recen-
sies op internet. Die opgaande lijn zal 
Runnersclub Lieshout zeker doorzet-
ten met de nieuwe editie. 

Elk jaar is er een andere route, dit keer, 
zondag 29 juni, is het parcours uitgezet 
ten westen van Lieshout, met afwisse-
lend bossen, over onverharde paden 
en verharde wegen in het uitgestrekte 
buitengebied rond Laarbeek. Het 
grootste deel van de route is nage-
noeg autovrij om heerlijk ongestoord 
te kunnen wandelen en te genieten 
van de natuur. Onderweg geven de 
vele bomen een ruime mate aan be-
schutting, hetzij tegen de zon, hetzij 
tegen regen en wind. Zoals elk jaar is 
er voldoende mogelijkheid om even 
bij te komen op een van de rustpos-
ten. De tocht is bij uitstek geschikt als 
laatste training voor de Kennedymars 
in Someren  en natuurlijk als training 
voor de Nijmeegse 4-daagse. Twee 
evenementen waar ook RCL al jaren 
aan meedoet. 

De routes variëren van 10 tot 40 ki-
lometer en zijn volledig uitgepijld. 
Bovendien ontvangt elke deelne-
mer een routebeschrijving. Start is 
bij de RCL accommodatie, aan de 
Provinciale weg Lieshout – Mariahout.  
Deelnemers aan de 30 en 40 kilometer 

kunnen starten tussen 7.00 en 9.00 
uur. 25 en 20 kilometer tussen 8.00 
en 11.00 uur en de  wandelaars van 
de 10 kilometer kunnen starten tussen 
9.00 en 12.00 uur.

Zowel bij de start/finish als onderweg 
is er koffie en soep verkrijgbaar tegen 
een kleine vergoeding. Voor de routes 
vanaf 20 km afstand is er een grote 
rustpost met uitgebreid assortiment en 
toilet. Verder is er voor alle afstanden 
nog een kleinere rustpost ingericht in 
het laatste deel van de route. Ook zal 
er op de grote rustpost EHBO aanwe-
zig zijn voor het geval dat nodig is. 
Inschrijfkosten voor de afstanden 10 
t/m 40 km zijn €2,50 pp. en NWB / 
KNBLO leden krijgen €0,50 korting. 
Tot 12 jaar is het inschrijfgeld €0,50. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.runnersclublieshout.nl. 
Voor vragen bel 0499-840769 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl.

Deelnemers van de wandeltocht in 2013

wandelenbasketbal BC Lieshout All Star weekend: 
één groot feest 

Lieshout – Het was afgelopen week-
end een drukte van belang in Sporthal 
De Klumper in Lieshout. Basketbalclub 
Lieshout hield haar All Star Weekend.  
Twee dagen vol activiteiten, die de bas-
ketballer doen watertanden.

Er waren diverse wedstrijden voor spe-
lers, zoals drie tegen drie-wedstrijden, 
een skills challenge, driepuntswedstrijd, 
vrijeworpenwedstrijd en natuurlijk de 
All Star Wedstrijd. Extra bijzonder dit 
jaar was de afscheidswedstrijd van Peter 
Vervoort als coach van het senioren 1 
team. Deze wedstrijd vond aan het einde 
van de middag zaterdag plaats. Peter is 
27 jaar betrokken geweest bij heren se-
nioren 1. Tien jaar lang was Peter als spe-
ler een vaste waarde in het eerste team. 
Daarna 17 jaar als coach. 

Drie tegen drie 
Zaterdagochtend was de stemming bij 
het opbouwen meteen opperbest. Om 
10.00 uur gingen de eerste rondes van 
het drie tegen drie-toernooi van start. 
Totaal waren dertien teams ingeschre-
ven. Deze teams waren op sterkte en 
leeftijd ingedeeld. Er werd fanatiek ge-
streden in korte maar snel gespeelde 
wedstrijden. De hoogste uitslag die werd 
gerealiseerd in drie tegen drie-wedstrij-
den was 37 tegen 21, gerealiseerd in 15 
minuten. 

All Star Team
Door alle leden van BC Lieshout konden 
spelers worden voorgedragen voor de 
All Star Teams. Uit elk team werden vier 
spelers gekozen die op hun beurt weer 
vier teams vormden. Hierdoor bestond 
elk team uit een speler van elk team van 
BC Lieshout.

All Star Wedstrijden werden op het 
hoofdveld gespeeld en er was veel fana-
tisme en lol. Het meest succesvolle team 
over twee dagen was All Star team II 
met Sam van Beljouw, Nicole de Leest, 
Rick van Venrooij, Bob van Kemenade, 
Josta Meijers, Sara Prinsen en Dyon van 
Schijndel. Tussen de All Star Wedstrijd 
door werden voorrondes gehouden voor 
de dunkwedstrijd op minihoogte, de vrij-
eworpwedstrijd, skill challenge en drie-
puntswedstrijd.

Afscheidswedstrijd 
Na de All Star Wedstrijd volgde de af-
scheidwedstrijd van Peter Vervoort. Deze 
wedstrijd werd gespeeld tussen het eer-
ste (nieuwe) heren seniorenteam en een 
selectie van oud-spelers. Het werd een 
leuke, lang gelijk opgaande  strijd waar-
bij  uiteindelijk de jeugd met de winst 
aan de haal ging. De uitslag 51-61 was 
misschien wel minder belangrijk dan het 
plezier dat er was en de constatering dat 
de oud-spelers het nog helemaal niet 
verleerd waren. Het was een leuke, goed 
bezochte wedstrijd die afgesloten werd 
met een mooi dankwoord van Jaap van 
de Broek, een speler die maar liefst 17 
jaar onder Peter speelde.

Recreantentoernooi en feestavond 
Aansluitend aan de afscheidswedstrijd 
was er een gezellig recreantentoernooi, 
waarin iets minder snel maar zeker zo fa-
natiek en gezellig werd gespeeld.
De feestavond werd door ruim 90 le-
den en vrienden van de club bezocht en 
vergde voor enkelen misschien wel net 
zoveel van de conditie als het spelen.

Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi
Na een gezellig, goed bezocht ontbijt op 
zondagmorgen volgde het vriendjes- en 
vriendinnetjestoernooi voor de jongste 
jeugd van de vereniging. Voor de jeugd 
onder 14 was er ook een vrijeworpen-
wedstrijd. Deze werd gewonnen door 
Timo Aalders. In het beste team van 
het vriendjes- en vriendinnetjestoernooi 
zaten Belle van Putten, Bjorn Verburgt, 
Dana de Groot, Luuk Saes, Pascalle 
Gerritsen, Jan den Mulder en Kiona van 
der Velden.

Finales 
Vervolgens waren er de finales van de 
drie tegen drie wedstrijden. De volgende 
teams wonnen in hun categorie:
• Team B met Thomas Hagelaar, Harm 

Steeghs, Thijs van den Berg, Ronnie 
Verheijen en Jeroen Thijssen, 

• Team M met Madelief Swinkels, 
Floor Welten, Sara Welten en 
Noortje Swinkels en 

• Team J met Maarten de Groot, 
Marian Roijackers, Emma Prinssen, 
Anke Rijpkema, Paul Stienen en Ralf 
van der Velden.

Ook de finales van de individuele wed-
strijden leverden op zondag hun win-
naars op. De driepuntstitels gingen naar 
Anke Rijpkema (meisjes) Nicole de Leest 
(dames), Carsten Tabak (jongens) en 
Mark Pennings (heren). 
De vrijeworpwedstrijd werd gewonnen 
door Noortje Swinkels (meisjes) Ayla 
Janssen (dames), Niels Potting (jongens) 
en Mark Pennings (heren).

De Skills Challenge werd een prooi voor 
Anne van Veggel (meisjes) Nicole de 
Leest (dames), Dyon van Schijndel (jon-
gens) en Stijn Potting (heren).

De dunkwedstrijd op lage basket viel ten 
prooi aan Jordy Bols, terwijl Stijn Potting 
op hoge basket de mooiste dunks maak-
te.

Uitreikingen 
Over het hele seizoen werd door de All 
Stars een MVP (most valuable player) 
gekozen. Dit werden Harm Steeghs bij 
de heren en Chantal van de Vegt bij de 
dames. Casten Tabak is verkozen tot 
aanstormend talent. Coach van het jaar 
werd Niels van Meelis, scheidsrechter 
van het jaar Ralf van der Velden en vrij-
williger van het jaar Harm Steegs

BC Lieshout kijkt terug op een zeer ge-
slaagd All Star Weekend waarin pure 
promotie voor de sport te zien was.

Thomas Hagelaar in actie tijdens een 
van de drie tegen drie-wedstrijden 

Peter Vervoort werd in het zonnetje gezet, omdat 
hij afscheid nam als coach van het senioren 1 team

Stichting De Lage Beemden komt graag in contact met kandidaten voor 
de positie 

Lid Raad van Beheer
Er worden drie nieuwe leden gezocht. De taak  van de Raad van Beheer 
is toezicht houden en adviseren aan het bestuur van de bibliotheek.

De Raad van Beheer dient zodanig te zijn samengesteld, dat er 
voldoende deskundigheid aanwezig is op juridisch, bedrijfseconomisch 
en financieel terrein. De Raad van Beheer dient een afspiegeling te zijn 
van het totale werkgebied, dat de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en 
Laarbeek omvat. 

Leden van de Raad van Beheer hebben bestuurlijke ervaring en affiniteit 
met het bibliotheekwerk en zijn op de hoogte van het sociale domein en 
de  culturele omgeving. 

De kandidaten dienen woonachtig of werkzaam te zijn in het 
werkgebied, contact te onderhouden met de plaatselijke organisaties en 
beschikken over een – bij voorkeur – politiek/bestuurlijk netwerk. 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met 
de voorzitter van de Raad van Beheer, Gerjan Beniers, telefonisch 
bereikbaar op 06-15965405 of per e-mail gjmbeniers@onsbrabantnet.nl 
of met de secretaris, Ton Gieling, telefonisch bereikbaar op 06-51269357 
of per e-mail  a.m.tgieling@freeler.nl

www.bibliotheeklagebeemden.nl

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

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

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling
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Programma / Uitslagen

bridgen

Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 11 juni
A Lijn
1. Mari en Wim  60,00%
2. Marian en Willy  57,92%
3. Cellie en Leo  55,00%
4. Gerda en Ellen  51,25%
5. Bets en Annie  50,83%

Uitslag van 17 juni  2014 .
1e  Corry en Frans        59,14%
2e  Ger en Tonnie         56,90%

3e  Kori  en Mieke         56,65%
4e  Rita en Roos           54,94%
5e Dorie en Cas           54,49%

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

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen dinsdag 17 juni 
1.Cor en Nelly Verschuren  65,50%
2.Jo van de Boom/
   Riet van Vijfeijken  64,50%

3.Lien Gruijters/Theo Thijssens  64,00% 
4.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  58,00%
5.Mien Rooijakkers/
   Ine van Duijnhoven  57,50%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
24 juni, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

RC De Oude Molen presenteert 
‘Pinokkio de musical’

RC De Oude Molen presteert 
uitstekend in Mierlo

Aarle-Rixtel - Tennisvereniging 
L.T.V. de Hut uit Aarle-Rixtel orga-
niseert in verband met het 50-jarig 
bestaan voor de 27e keer het Open 
35+ toernooi. 

Dit weekend worden de laatste pou-
lewedstrijden en de finales gespeeld. 

De laatste wedstrijden beginnen zon-
dag om 15.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom om één of meerdere 
wedstrijden te komen bekijken. Alle 
wedstrijden zijn te vinden op www.
ltvdehut.nl. Tot ziens op het sport-
park in Aarle-Rixtel  en ‘Power to the 
Pieper’.

Finaleweekend ‘Power to the 
Pieper’ Open 35+ Poule 

Beek en Donk - Zondag 15 juni werd in 
Mierlo een wedstrijd Kunstrolschaatsen 
gereden door de Promo-klasse. Het 
was een lange dag vol figuren, küren 
en dansen. De drie leden van RC De 
Oude Molen die aan deze wedstrijd 
deelnamen reden prima wedstrijden en 
veroverden zilveren en gouden plakken.

De promo klasse is een klasse lager dan 
de hoogste internationale klasse, maar 
het is ook een pittige klasse waar veel 
strijd geleverd wordt. In de jongste klas-
se, Promo-B reed Chloe Donkers een 
heel goede figuurwedstrijd. Vooral door 
het super uitvoeren van de lus wist ze 
alle concurrentie achter zich te laten. De 
eerste plaats was voor Chloe. Met haar 
vrije Kür scoorde ze wat minder punten 
en behaalde ze de negende plaats. Bij el-
kaar was het voldoende voor een derde 
plaats in de combinatie.

Al wat ouder zijn Dylona van 
Kaathoven en Ingrid Biemans, zij re-
den bij Promo-D ook goede wedstrij-
den. In deze klasse zijn de figuren en 
küren ook weer moeilijker. De dames 
moesten twee küren rijden, een korte 
kür waarin alle elementen op een vaste 
volgorde gereden moeten worden. En 
een vrije lange Kür waarin de dames 
vooral dat kunnen laten zien wat ze 
goed kunnen. Dylona van Kaathoven 
pakte zowel met het figuren als met 
het vrijrijden de tweede plaats, wat 
haar in de combinatie de eerste plaats 
opleverde. Ingrid Biemans had helaas 
een foutje in een sprong, waardoor ze 
zich net naast het podium reed. 

Meer informatie over de wedstrijd 
en de rolschaatssport is te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl

Beek en Donk - Zondag 22 juni presen-
teert RC De Oude Molen een werve-
lende muzikale Rollershow: Pinokkio 
op wielen. Een heerlijke musical met 
een leuke twist, gebracht door alle 
jonge leden van de rolschaatsvereni-
ging. U heeft de keuze uit twee tijden 
als u wilt komen kijken, om 12.30 en 
16.00 uur.

Showrijden op rolschaatsen is een vak 
apart. Daar kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen om dat te oefenen. Met 
dans op wielen, passen, uitstraling, 
mimiek, bewegingen en rijden in groe-
pen een verhaal tot leven brengen. De 
jongste leden leren dit bijzondere deel 
van de rolschaatssport door te wer-
ken aan een Show, een echte musical. 
21 leden, in de leeftijd van 4 t/m 10 
jaar, hebben maandenlang keihard ge-
werkt en kunnen niet wachten om al 
hun kunsten te vertonen aan het pu-
bliek. Wie kent het verhaal niet van de 
eenzame timmerman die een houten 
marionetpop maakt. Die pop komt 
tot leven, en is: Pinokkio. Hij moet 
naar school, maar daar wordt hij ge-
pest en gaat daarom spijbelen. Voor 
een houten pop is het moeilijk om het 
verschil te weten tussen goed en fout. 
Zijn neus gaat wel groeien als hij liegt, 
maar dat vindt hij alleen maar lastig. 
Pinokkio komt allerlei mensen tegen, 
gelooft alles en rolt hierdoor van het 
ene avontuur in het andere. 

De 21 sterren van de Show vertellen 
dit leuke verhaal op hun eigen wijze: 
op de rolschaatsen, gehuld in prachti-
ge kostuums en met prachtige muziek. 
De eigen rollerhal wordt speciaal hier-
voor omgetoverd tot een schitterend 
theater, waar iedereen kan komen ge-
nieten van een wervelende voorstel-
ling. 
Wilt u ook komen kijken hoe RC De 
Oude Molen dit verhaal tot leven 
brengt? Dat kan, er zijn nog enkele 
kaartjes, á €5,00 te koop via de site of 
bij de kassa. De musical wordt gereden 
in de rollerhal aan de Lage Heesweg in 
Beek en Donk. 

Jill Donkers, Pleun Willems, Lana 
Raaijmakers, Daantje  Romoneso, 
Elisabeth Jansen, Anne van Melis, 
Anouk Verbugt, Danique de Groot, 

Manouk van de Biggelaar, Noah 
Vesters, Eline Verboven, Cloe de 
Ridder, Isa Smits, Kristy Westhoff, 
Saar Willems, Laura van Zelst, Marit 
van de Kerkhof, Ilse van Melis, Janne 
Kantelberg, Anouk van de Akker en 

Anne van der Aa hebben enorm veel 
zin om het publiek aangenaam te gaan 
vermaken met hun wervelende show 
op wielen. Meer informatie is te vin-
den op www.rcdeoudemolen.nl.

Deelnemers van de zomershow van RC De Oude Molen

Verzekeringen - Bedrijfsadviezen - Beleggingen - Hypotheken
Pensioenen - Makelaardij - Beheer  - Onteigening - Projectadvisering

Personeel gevraagd

Van Kuringe adviesgroep is een ervaren, dynamisch en on-
afhankelijk assurantie en financieel bedrijf, dat zich heeft 
gespecialiseerd in het geven van totaaladvies, zowel voor 

particulieren als bedrijven.

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste:

Administratieve binnendienst
medewerk(st)er

Wij bieden u een uitdagende functie aan van 40 uur per 
week, waarvan om de 3 weken een zaterdagochtend van 

09.00 tot 12.30 uur.
Dit alles in een prettige werkomgeving met veel flexibiliteit.

Denkt u de juiste persoon te zijn, 
stuur dan een mail of brief met c.v. naar: 

Van Kuringe Adviesgroep t.a.v. Mevr. M. Verbakel
Kapelstraat 25- C 5741 CB Beek en Donk  

Tel.: 0492-462783  Mail; M.Verbakel@vkgroep.nl
www.vankuringeadviesgroep.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en sollicitaties welke niet 
voldoen aan bovenstaande omschrijving zullen niet in behandeling worden genomen.

De werkzaamheden bestaan uit:
* backoffice activiteiten;
* verzorgen van de administratie;
* ondersteuning van de binnendienst.

Gevraagd:
* WFT Basis is een pré;
* MBO-diploma. Richting administratie is een pré;
* kunnen werken in teamverband;
* zelfstandigheid;
* ervaring met assurantiesysteem bij voorkeur ANVA;

Spreekuur voor 
orthopedische orthese hulpmiddelen 

zoals braces en bandages.

 

Iedere even week op maandag 
van 08.30 tot 10.30 uur op afspraak.

Bel voor een afspraak:

088 - 245 2000
klantenservice@livit.nl
www.livit.nl

Adres: Fysiotherapie en training Kemps en Rijf
Molenstraat 9A, 5735 BJ Aarle-Rixtel 

 

 

 

OPEN VACATURE DAG 
SEMLER & HF WORKS 28 JUNI 2014 

 

 

SEMLER & HF WORKS ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!  

 HEB JIJ: 
Ø RIJBEWIJS CE 
Ø WOONACHTIG STRAAL VAN HALF UUR SON 
Ø KLANT- EN SERVICEGERICHTE INSTELLING 
Ø GOEDE FYSIEKE CONDITIE 

 
EN BEN JIJ OP ZOEK NAAR: 
Ø VAST WERK 
Ø EEN STABIEL BEDRIJF MET PRETTIGE WERKSFEER 
Ø EEN BEDRIJF MET EEN ECHTE BRABANTSE ‘NIET 

DENKEN MAAR DOEN’ MENTALITEIT 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DAN NODIGEN WIJ JE VAN HARTE UIT VOOR 
DE SEMLER & HF WORKS OPEN VACATURE DAG

VAN 09:00 TOT 12:00 UUR AAN DE OCKHUIZENWEG 5A TE SON.

VOOR KOFFIE EN ECHTE BRABANTSE WORSTENBROODJES 
WORDT GEZORGD!

TOT ZATERDAG 28 JUNI!
AANMELDEN HOEFT NIET MAAR WORDT WEL BELOOND; 

INFO@HFWORKS.EU 



Donderdag 19 juni 2014 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
handboogschieten vissenTraditioneel Koningsschieten in het 

historisch Openluchtmuseum EindhovenAarle-Rixtel - Op eerste pinksterdag 
hebben de traditionele schutters van 
handboogschutterij De Eendracht 
uit Aarle-Rixtel  in het Historisch 
Openluchtmuseum Eindhoven 
(HOME) aan de Boutenslaan het 
jaarlijks Koningschieten gehouden. 
Onder tropische omstandigheden 
hebben handboogschutters uit 
heel Nederland onderling bepaald 
wie zich een jaar lang Koning(in), 
kroonprins(es) of prins(es) van het 
museum mag noemen.

Er werd geschoten op ouderwets 
zwart-wit blazoenen, die kleiner 
zijn dan de blazoenen die momen-
teel gebruikt worden en waarvan 
de maximale score een 6 is. De 
schietafstand was 25 meter voor 
de volwassenen en 18 meter voor 
de jeugd. Het deelnemersveld be-
stond uit twee groepen. Schutters 
die gebruik maakten van antieke 
bogen van voor de wereldoorlog 
of traditionele bogen waarin alleen 
hout als bouwmateriaal gebruikt is. 
Deze bogen worden door de schut-
ters vaak zelf gemaakt. De tweede 
groep schutters gebruikten bogen 
waarin zowel moderne materialen 
als een glasvezel is verwerkt. Beide 
groepen schoten met zelfgemaakte 
houten pijlen en gebruikten geen vi-
zier of stabilisatie. Uiteraard was de 
kleding van de meeste deelnemers 
aangepast aan de geweldige ambi-
ance van het openluchtmuseum. 

De koningstitel ging naar de schut-
ter die van de 72 geschoten pij-
len de minste missers noteerde, 

kroonprins werd de schutter die 
na 72 pijlen de hoogste score in 
punten liet noteren. De prinsen-
medaille ging naar de schutter die 
het vaakst het middelpunt van het 
blazoen geraakt had, een klein wit 
rondje zo groot als een pepermunt-
je! En dat zoals al gezegd zonder 
vizier met  een zelfgemaakte hou-
ten boog en zelfgemaakte houten 
pijlen. Ondanks de tropische tem-
peratuur was de score erg hoog. 

De Eendracht viel hierbij niet in de 
prijzen.

In april is een zelfde soort wedstrijd ge-
schoten in het Boerenbondsmuseum 
Gemert. In september volgt nog een 
derde wedstrijd in het Archeon in 
Alphen aan de Rijn. De schutter met 
de meeste treffers in deze 3 wedstrij-
den samen mag zich voor een jaar 
Museumkeizer van Nederland noe-
men.

Twee deelnemers aan het 
Koningschieten in traditionele kledij 

Houts Welvaren op bezoek bij HBV De Eendracht

Jeugd Krijgsman Soranus in actie

Aarle-Rixtel - Voor de 6e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi 
bij Handboogschutterij de Eendracht, 
was Handboogvereniging Houts 
Welvaren uit Mierlo-Hout de te-
genstander. Op donderdagavond 
12 juni waren zij met 11 schutters 
naar de doel in Aarle Rixtel geko-
men voor het verschieten van deze 
wedstrijd. 

Houts Welvaren gaf vooraf aan dat 
ze 2110 punten zouden gaan schie-
ten. Omdat enkele schutters niet het 
verwachte niveau haalden, werden 

er uiteindelijk 2059 punten gescho-
ten. Een negatief resultaat van -51. 
Hoogste schutter van de avond werd 
Coby Hurkmans van Houts Welvaren 
met 236 punten. Hoogste schutter 
van de Eendracht werd Toon van 
Hoof met 234 punten.

Resultaten schutters de Eendracht 
1. Toon van Hoof  234 
2. Frank Schepers  226 
3. Erwin Wijnhoven  216
4. Paul van Bakel  196
5. Walter Jansen  190 
6. Martien van de Graef  190

7. Wim van Mol  164
8. Arno Donkers  158 
9. Jo Maas  136
10 Gerrie van Hoof  112 (hs)

De Eendracht neemt vandaag, don-
derdag 19 juni, deel aan het toernooi 
van St. Willibrordus in Milheeze, 
aanvang 20.00 uur. De eerst vol-
gende thuiswedstrijd is op zater-
dag 21 juni. HBV Strijd in Vrede uit 
Beek en Donk is dan de tegenstan-
der in de 7e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 
18.00 uur.

Lieshout - Op dit moment heeft 
handboogvereniging Krijgsman 
Soranus acht aspirant schutters 
(jeugdleden) in haar gelederen, 
variërend in de leeftijd van 10 tot 
13 jaar. Iedere dinsdagavond heb-
ben zij hun trainingsavond onder 
begeleiding van een gediplo-
meerd trainer met een enthousi-
aste assistent. Er wordt dan door 
hen geschoten op verschillende 
afstanden en blazoengrootte. Een 
en ander heeft te maken met de 
vorderingen welke er plaatsvin-
den.

Naast de wekelijkse trainings-
avond hebben zij ook een keer 
per maand een regiotraining 

onder leiding van een bondstrainer, 
waaraan ook deelgenomen wordt 
door aspirant- en jeugdleden van 
andere verenigingen uit de regio. 
Eenmaal per maand vindt op de 
eigen accommodatie in Lieshout 
een onderlinge wedstrijd plaats. Zo 
ook vorige week dinsdagavond.

De uitslag:
1. Alex van de Ven 149 pnt. 18 

meter groot blazoen

2. Jeffrey van der Post 144 pnt. 
10 meter klein blazoen.

3. Ziggy Daniëls 137 pnt. 18 me-
ter klein blazoen

4. Igor van Loosdregt 110 pnt. 
18 meter klein blazoen

5. James Stam 99 pnt. 10 meter 
groot blazoen

6. Dion Thielen 85 pnt. 18 meter 
klein blazoen.

7. Noa Relou 61 pnt. 18 meter 
klein blazoen

HET ADRES VOOR DE 
VERZORGING VAN FEESTEN, 

EN EVENEMENTEN!PARTIJEN

FUSTEN BIER
VANAF € 34,95 20 LITER

50 LITER VANAF €69,95

Informeer naar de 

vele mogelijkheden

TAPINSTALLATIES

KOELKASTEN

TAFELS

STOELEN

GLASWERK

PERSONEEL

BIERPAVILJOEN

St. Annastraat 55       5421 KB Gemert       0492 36 14 63       info@hetoudevat.nl       www.hetoudevat.nl

Drankenhandel Het Oude Vat 

Tweede koningswedstrijd voor 
Mari Vereijken

Beek en Donk - Op de visvijver van 
H.S.V. Het Geduld werd de tweede 
wedstrijd van het seizoen gevist. Met 
18 sportvissers ging de  drie uur du-
rende sportviswedstrijd van start. 
Mari Vereijken  wist een gewicht van 
bijna een kilo en een aantal van 18 
stuks in zijn netje te leggen. 

Mari draait de laatste wedstrijden vaak 
mee in de top vijf van de uitslagen. 
Afgelopen seizoen had hij te laat een 
aanval ingezet en viste net langs de 
prijzen. Mari is een serieuze kandidaat 
om mede het gevecht aan te gaan om 
de felbegeerde titel. Ronald Mastbroek 
gaf deze wedstrijd zijn vader Henk 
een lesje in vissen. Hij wist het meeste 
gewicht in de schaal te leggen, maar 
kwam tekort met het aantal. Bij de tel-
ling kwam hij op 15 stuks en dat is net 
niet genoeg voor de eindoverwinning. 

Op de derde plaats kwam ‘good old’ 
Willy Vorstenbosch met bijna een kilo 
en 15 vissen. Ook Willy doet een gooi 
naar de titel.

Bij de jeugd was de spanning dit keer 
niet zo groot, de top had een snip-
perdag aangevraagd, en alleen Dennis 
Gruyters had zich aangemeld. Het was 
niet zo moeilijk om deze ronde te win-
nen. Zijn weging was niet mis, hij had 
met 5 vissen een gewicht van ruim 3,5 
kg. Zijn woorden waren: ”hoe groter, 
hoe liever”. Met dit resultaat pakt hij 
wel de leiding in het jeugdklassement.

De derde viswedstrijd, op 28 juni, 
wordt gevist op het Wilhelminakanaal, 
nabij restaurant de hommel. De loting 
is om 13.30 uur en de wedstrijd is van 
14.00 tot 17.00 uur.

Mari Vereijken pakte de winst

Caravan en Camper Service Laarbeek

Een goede reis en dus een 
goed begin van uw vakantie 
begint met goed onderhoud

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 19 juni 
‘Zomer expositie’ t/m 29 juni
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Power to the Pieper 35+ Toernooi 
t/m 22 juni
Tennisvereniging de Hut, Aarle-Rixtel

Vrijdag 20 juni 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

TGIF Local DJ Contest
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 21 juni 
Roefeldag
9.00 uur, Laarbeek

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 uur, Laarbeek

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

Plus Beachsoccer Toernooi Sparta’25
14.00 uur, Sportpark Sparta’25, 
Beek en Donk

Expositie Peter van Wageningen 
t/m 13 juli
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

IVN Laarbeek 
Midzomernachtwandeling Grotel
22.00 uur, parkeerplaats Restaurant 
Grotels Hof, rand Aarle-Rixtel

Zondag 22 juni 
Zomershow RC de Oude Molen
Rollerhal, Lage Heesweg, Beek en Donk

WTC Beek en Donk, Broedertocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein,
Beek en Donk

Vlooienmarkt
9.30 uur, De Sluiter, De Wolwever, 
Lieshout

Laarbeekse Open Tuinenroute
10.30 uur, Laarbeek

Volleybaltoernooi Oranjebar/
korfbalclub Flamingo’s
11.00 uur, Oranjeplein, Mariahout

Lowman Reggae Festival
14.00 uur, OJA, Schoolstraat, 
Aarle-Rixtel

Muzikale middag met 
CV De Heikneuters
14.00 uur, terras De Pelgrim, Mariahout

Maandag 23 juni 
Chili – Nederland WK
16.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Live WK Nederland - Chili
18.00 uur, Café Zaal v/d Burgt,
Beek en Donk 

WK Voetbal Nederland - Chili
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Dinsdag 24 juni 
Picknick Zonnebloem Beek en Donk
11.00 uur, Theehuis Muziektuin,
Beek en Donk

Woensdag 25 juni 
Seizoen-workshop ‘Zomer’
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel

Vrijdag 27 juni 
Def Americans
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zand, Modder en Waterspeeldag
14.00 uur, speelweide Agrarische 
Kinderopvang ‘t Heikantje, Aarle-Rixtel

BFF BBQ For Fun
18.00 uur, Tienerruimte (achterkant 
ontmoetingscentrum), Beek en Donk

Crazy Thuis Wives – Caribbean Salsa 
Workshop
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Zaterdag 28 juni 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Bedovo Beachtoernooi zaterdag
13.00 tot 17.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

Caribbean party!
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 29 juni 
Korenfestival
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

RCL Wandeltocht
7.00 uur, RCL Accommodatie, Lieshout

WTC Beek en Donk, Rozentocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Bedovo Beachtoernooi zondag
10.00 tot 17.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

KiKo Laarbeek presenteert ‘De kleine 
zeemeermin’
11.00 en 13.00 uur, De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Brabants Wipschieten
13.00 uur, ‘t Wipke, Zwinkelweg, 
Beek en Donk


