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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

openluchttheater-mariahout.nl

Armand & The Kik
vrijdag 21 aug. 20.30
Dirk Scheele

maandag 24 aug. 14.30
Ten Blakke

woensdag 26 aug. 13.30
Magica Unplugged

donderdag 27 aug. 14.30
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Michaëlkoor 50 jaar

Gouden huwelijk

Laarbeek viert vakantie
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Win kaarten voor
ABBA Tribute
28 augustus 20:30 uur

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:

Hoe heet het Eurovisie 
Songfestivalslied van ABBA?

Mail naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
en maak kans op 2 x 2 kaarten!

De 14-jarige Sem Fransen uit Aarle-Rixtel maakt furore bij het Nederlands CP-Voetbal

“Het werd mij te makkelijk bij het G-voetbal”

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
     (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Een herseninfarct 
krijgen met de geboorte, het ge-
beurde de 14-jarige Sem Fransen 
uit Aarle-Rixtel. Door deze ‘cere-
brale parese’ werkt de motorriek 
aan de rechterkant van zijn lichaam 
minder goed, maar Sem lijkt er geen 
last van te hebben. De levendige 
jongeman geniet van het leven en 
heeft het maar wat druk met zijn fa-
voriete hobby. “Ik kan niet wachten 
om weer te gaan voetballen!”, zegt 
Sem.   

Cerebrale Parese (CP)
Letterlijk betekent cerebrale pa-
rese hersenverlamming. Echter is 
de term verlamming verwarrend. 
Bij cerebrale parese zijn de herse-
nen niet in staat om de juiste span-
ning aan de spieren door te geven 
en ze onderling op de goede ma-
nier te laten samenwerken. Deze 

ontwikkelingsstoornis wordt geken-
merkt door motorische ongeregeld-
heden, zoals aan de rechterkant van 
Sems lichaam.

Ondanks het spasme kan Sem 
zich prima redden. “Gelukkig wel!”, 
voegt hij eraan toe. “Je ziet bij Sem 
praktisch niets, behalve als hij moe 
is, dan gaat zijn arm wat hangen. Hij 
heeft een hoge spierspanning, voor 
de wedstrijd moeten de spieren dan 
ook wat losgemaakt worden”, licht 
vader Lawrence toe. 

Geselecteerd
Sem begon in 2006 bij het G-voetbal 
van Sparta’25. Later stapte hij over 
naar de reguliere teams van deze 
voetbalvereniging. “Het werd mij te 
makkelijk bij het G-voetbal. Ik scoor-
de veel en moest me vaak inhouden, 
waardoor ik werd beperkt in het 
spel”, vertelt de 14-jarige voetballer.  
Inmiddels was de sportieveling via 
zijn gymleraar van de Mytylschool 
in Eindhoven opgegeven bij de 

KNVB. Sem ontving een brief voor 
de CP-talentendag in Dwingeloo 
en besloot zijn kunsten daar te la-
ten zien. Lawrence: “Het was lang 
wachten op de bevestiging, maar 
na lange tijd kregen we een mail 
dat Sem was uitgekozen.” De KNVB 
raadde Sem aan om over te stappen 
naar reguliere teams. “G-voetbal is 
meer algemener. CP-voetbal is spe-
cifiek gericht op spelers met een 
hersenbeschadiging”, aldus vader 
Lawrence. Sem speelt nu bij de C2 
van Sparta’25. “Nu is het wel iets 
moeilijker, ik scoor minder vaak.”

CP-voetbal
Ondertussen speelt de Aarle-
Rixtelnaar al 5 jaar bij het Nederlands 
CP-team, dit jaar in het ‘onder-18 
elftal’. Hij traint 8 keer per seizoen in 
Zeist, met CP-spelers uit alle wind-
streken. Daarnaast is hij actief in 
het ‘talentteam’, dat op een hoger 
niveau speelt. Hiermee traint hij 1x 
in de week en wordt een speciale 
competitie afgewerkt bij voetbalver-
eniging Germania in Nijmegen. 

“Bij het reguliere voetbal 
is het meer schakelen en 
lastiger te belopen. Het 

gaat sneller.”

De regels bij het CP-voetbal zijn iets 
anders vertellen Sem en Lawrence: 
“Er wordt 7-tegen-7 gespeeld op 
een kleiner veld, met een afmeting 
van 75x55 meter. Het doel is klei-
ner, er geldt geen buitenspel en in 
plaats van ingooien, rollen we de bal 
in.” De opstelling bij het CP-voetbal 
kent meestal een keeper, 2 verdedi-
gers, 3 middenvelders en een spits. 
“Bij CP-voetbal sta ik of op het mid-
denveld of in de spits. Bij de C2 ben 

ik linksbuiten of spits.” Het verschil 
tussen het CP-voetbal en het regu-
liere voetbal is voor Sem duidelijk te 
merken. “Bij het reguliere voetbal is 
het meer schakelen en lastiger te be-
lopen. Het gaat sneller.”

Dromen
Afgelopen seizoen werd Sem op-
genomen in de selectie voor het 
WK ‘onder-18 CP’ in Engeland. 
Helaas viel hij in een later stadium 
af, maar zijn vroege selectie laat 
zien dat hij hard aan de weg tim-
mert om succesvol te worden. Hij 
droomt dan ook van het spelen 
op een groot toernooi, zoals het 
EK of WK. Maar nog liever op de 
Paralympics: het hoogst haalbare. 

De vraag is alleen of Sem dit nog 
gaat meemaken. Rio de Janeiro in 
2016 komt te vroeg en voor Tokyo 
in 2020 is het CP-voetbal van het 
programma gehaald. De IFCPF 
(Internationale CP Voetbalbond) 
is reeds een petitie gestart tegen 
de beslissing van de Paralympic 
Games. 

Hopelijk komt de organisatie van 
de Paralympics terug op deze be-
slissing, zodat men hopelijk Sem 
over 5 jaar ziet schitteren in Tokyo.

Lawrence en Sem Fransen

Pag. 20 & 21
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
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Mooi Dier

Dit is Hilde, een Jack Russel 
pup. Ze is samen met haar 2 
broertjes Heintje en Huub bij ons 
in de opvang voor herplaatsing 
omdat haar baasje wegens 
gezondheidsredenen niet meer 
voor hen kon zorgen. Hilde is een 
vrolijke stuiterbal, ze kan rennen 
en spelen als de beste. Naar 
mensen toe is Hilde wat minder 
brutaal als haar broertjes, maar 

met veel liefde en aandacht van haar toekomstige baasje gaat dit zeker goed 
komen. Hilde is nog niet zindelijk en het lopen aan de riem moet ze nog leren. 
Bent u op zoek naar een lieve en actieve Jack Russel en beschikt u over de tijd, 
kennis en ervaring om pup Hilde of haar broertjes Heintje of Huub de juiste 
opvoeding te geven maak dan een afspraak met onze dierenopvang om kennis 
te komen maken; 0492-381490. Kijk voor meer info op onze site 
www.voorstegrootel.nl

Naam: Hilde 
Leeftijd: 3 maanden

TER BOORT

Ter Boort, gelegen in de nieuwbouwwijk de Beekse Akkers, is een naam van een 
hoeve. In archiefstukken wordt deze hoeve ook wel Boort, Boord of Bort genoemd. 
Hij moet gelegen hebben in de omgeving van sluis 6. Voor de vrede van Münster 
in 1648 was deze hoeve eigendom van het nonnenklooster  van Binderen te Hel-
mond. Vermoedelijk is deze hoeve al in het midden van de dertiende eeuw in bezit 
van dit klooster. In 1257 schonk Hertog Hendrik III namelijk het halve maalrecht 
van de molen van Bort . Deze molen moet een watermolen geweest zijn, die ge-
legen was in het Leek nabij of op rivier de Aa, of mogelijk ook op riviertje De Rips. 
Op een kaart van Hendrik Verhees staat  in het Leek nabij de samenvloeiing van 
de Aa en de Walgraaf en de Rips een ven (het Liesven) met een sluisje getekend. 
Dat zou een oude molenwiel kunnen zijn geweest. Verondersteld wordt dat er een 
relatie bestaat tussen deze watermolen en hoeve Boort.

Na de vrede van Münster in 1648 werden alle kloosters en orden opgeheven en wer-
den hun bezittingen genationaliseerd. De kloostergoederen werden daarna publie-
kelijk verkocht. Baron Philips van Leefdael werd eigenaar van deze hoeve. Te voren 
had hij immers al de heerlijkheid Beek en Donk gekocht. Tijdens de aanleg van de 
Zuid-Willemsvaart werd een gedeelte van deze boerderij afgebroken. Hoeve Boort 
moet gestaan hebben op de plek waar nu Huize De Bleek staat aan de Bosscheweg.

Opvallend is het verder dat er in de archieven een tweede hoeve of boerderij op-
duikt met dezelfde naam Boort. Deze boerderij is gelegen op zo’n honderd meter 
westwaarts van de boven beschreven hoeve en was toen eigendom van Gijsbert 
de Jong, heer van Beek en Donk. Het eerste huurcontract stamt uit 1772. De fa-
milie Pardoel is jarenlang pachter van deze hoeve. Hij was gelegen onder aan de 
dijk achter de sluiswachterswoning bij sluis 6 aan het begin van de  Donkdijk, de 
weg naar Beek. In 1956 werd deze boerderij afgebroken bij de reconstructie van 
de nieuwe Koppelstraat. De laatste eigenaar was Piet Heesakkers (Pauwkes) 

Martin Philipsen
Heemkundekring De lange Vonder

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

Ter Boort

Wie 
weet wie er op de foto staan?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vo-
rige week kwamen enkele reac-
ties binnen:
 

De boerderij stond op het Gin-
derdoor tussen Mariahout en 

Lieshout. Ik woonde vroeger met 
mijn ouders en grote zus Han-
nie tegenover deze boerderij van 
Fam. Kerkhof. 
Groetjes Harold Vereijken.

Deze boerderij stond in het buurtschap Ginderdoor  tussen Lieshout en 
Mariahout op nummer 49. In deze boerderij woonden vroeger de Ge-
broeders van de Kerkhof. Met vr. groeten, Gerard Claessens (Mariahout).

Dit was de boerderij van de fam. van de Kerkhof op Ginderdoor vanaf 
Lieshout aan de linkerkant in de bocht. Is jaren geleden afgebroken en 
opnieuw gebouwd en toen wat opgeschoven van de weg vandaan. Was 
familie van mijn vader, mevr. van de Kerkhof was een van de drie zus-
sen Bouw die uit Erp kwamen heel lang geleden. Ingezonden door René 
Daniëls.

De foto met de boerderij betreft (volgens mij) een boerderij op Ginder-
door links van de weg van Lieshout naar Mariahout. Ik ben er zo vaak 
langsgekomen toen ik van Stiphout naar Ome Jan Rooijakkers aan de 
Rooijseweg ging. Met vriendelijke groeten, Willie Rooijakkers.

Historische beelden

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

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

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar
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De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

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

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Oostenrijk

‘Gasgeven’ tijdens het Stroizakken� st

Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk - Op 5 en 6 sep-
tember houdt vriendengroep ‘De 
Stroizakken’ een gezellig feest 
voor jong en oud. Niet om een be-
paalde reden, maar vooral om de 
gezelligheid.

Vrienden voor het leven
Oorspronkelijk begonnen als een 
vriendengroep van 14 jongens 
bestaat de groep nu uit ongeveer 
60 personen, van wie 35 kinde-
ren van de leden. Logisch daarom, 
dat er ook aan de kleintjes wordt 
gedacht bij het komende feest. Er 
is zelfs een hele dag speciaal voor 
hen uitgetrokken. De vrienden-
groep uit 1991 deed en doet alles 
met en voor elkaar. Verjaardagen 
worden samen gevierd en elk 
jaar wordt er meegedaan aan 
de carnavalsoptocht in Beek en 

Donk. Het thuishonk van iedere 
‘Stroizakker’ is Herberg ’t Huukske 
van Jos en Coby van de Kamp, de 
‘Stroizakkenmoeder’. “Coby is de 
drijvende kracht achter onze vrien-
dengroep”, volgens Andy Hellings, 
voorzitter.

Bruiloft
De groep heeft goede contacten 
met de Beek en Donkse gemeen-
schap. Regelmatig bezochten 
ze het koningsschieten van de 
‘Donkse schut’. Met hun 25-jarig 
bestaan, 2 jaar geleden, waren ze 
erg blij met een echte vendelgroet 
van ‘De Rooi Schut’. Binnen de 
groep wordt daar nog steeds over 
gepraat. (Misschien ligt er bij dit 
feest een kansje voor de groene 
schut… red.) Een uniek evene-
ment vindt op vrijdag 4 september 
plaats. Tijdens een dienstenvei-
ling heeft de vriendengroep een 

dienst gekocht om iemand te laten 
trouwen door burgemeester Frans 
Ronnes. Deze is onlangs speciaal 
beëdigd om als ambtenaar van de 
burgerlijke stand te mogen optre-
den. Op die vrijdag zal de burge-
meester Hans Gruijters en Femke 
Hellings, beide echte stroizakken, 
officieel in de echt verbinden.

“Coby is de drijvende 
kracht achter onze 

vriendengroep”

Jong en oud
Zaterdag 5 september wordt de 
grote feestavond opgeluisterd door 
3 bandjes. Achtereenvolgens zijn 
dat ‘Just Leaving’, ‘Bad Back Bones 
en ‘Rattle Snake Shake’. “De laat-
ste band komt al jaren bij ons en ze 
maken prima muziek. Just Leaving 
bestaat uit jonge jongens, die we 
een kans willen gunnen alleen op 
te treden. ‘Bad Back Bones’ speelt 
covers van Johnny Cash en Elvis. 
De groep ‘Rattle Snake Shake’ 
heeft een gelijksoortig coverreper-
toire, maar zij voegen er nog een 
extra eigen ‘touch’ aan toe”, aldus 
Andy. Op de avond zijn geen extra 
activiteiten nodig. Andy: ‘Wij zijn 
vrienden onder elkaar, zo’n feest 
loopt vanzelf. Ik houd een ope-
ningswoordje en vervolgens is het 
‘gasgeven!’” Op de kinderdag van 
zondag 6 september is de entree 
vrij. Dan is er een optreden van ‘De 
Hippe Gasten’, bekend van onder 
andere ‘de Zwarte Cross’. Die dag 
is speciaal gericht op de kinderen, 
maar natuurlijk komen de ouders 
mee om de zaterdagavond nog 
eens rustig te bepraten. De kinde-
ren hebben dan onder andere de 
mogelijkheid om te spelen op een 
luchtkussen. 

Kaarten voor de zaterdagavond 
zijn à €10,00 verkrijgbaar bij de 
bestuursleden of via 
www.stroizakken.nl. 

Archieffoto van de Stroizakken in 2013, toen zij het 25-jarig jubileum vierden

“Mit 300 Schilling wäre das 
erledigt.” Oostenrijk, twintig jaar 
geleden. Amper de grens over 
werden we gevolgd door twee mo-
toragenten in leren pakken. Impo-
nerend liepen ‘de leatherboys’ een 
rondje om onze spiksplinternieuwe 
huurauto. Geen gebreken, daarom 
werden we beticht van ‘door geel 
rijden’.  De kater was groot toen we 
ons net gepinde geld in de beurs 
van ‘oom agent’ zagen verdwijnen. 
De rest van de reis hielden we ons 
hinderlijk aan verkeersregels en 
beleefden veel plezier aan 
Oostenrijkertjes plagen.
15 jaar later boekten we met ons 
gezin een huisje.  Het lag schitter-
end met uitzicht op een kabelbaan. 
Ondanks hoogtevrees van manlief 
besloten we kaartjes te kopen en 
aan het ‘dunne’ kabeltje de tocht 
naar boven te ondergaan. Eenmaal 
boven genoten we van de berg-
weides, stroompjes en imposante 
natuur. Tijdens de bergwandeling  
genoten we van rust, teveel rust. Na 
de wandeling kwamen we bij een 
gesloten kabelbaan. Naar beneden 
lopen met baby in buggy en een 
kleuter was de enige optie. 
De rust bij de Grossglockner gletsjer, 
twee jaar later, hadden we toch 
moeten snappen. Anderen hadden 
wel naar weersverwachtingen      
   gekeken. 

Een reusachtig noodweer brak los. 
“Ik rijd wel achter die Oostenrijker 
aan...” zei manlief terwijl steentjes 
de berg afrolden; “… die weet hier 
waarschijnlijk de weg.” Bij het 
bereiken van de bergtop klonk vanaf 
de achterbank; “Mama, ik ben ziek.” 
waarna dochterlief haar hele maag 
leegde. In de stromende regen 
spoelde ik haar kleren uit op het 
wegdek, nu een rivier, en haalde uit 
de tas met vieze was vervangende 
kleding. Terwijl er stroompjes mod-
der over het wegdek gutsten zagen 
we tot onze blijdschap de slagboom 
van het tolhuisje. Helaas werden we 
meteen bij de slagboom naar een 
restaurant verwezen. Er was een 
aardverschuiving en de terugweg 
was geblokkeerd.
Het hele restaurant zat vol 
gestrande toeristen. De stamgasten 
zaten vriendelijk te lachen en de 
opmerking dat het de vorige keer 
drie dagen geduurd had leek wel 
geen grapje te zijn. Eerst voorzag 
de waard ons van eten en drinken. 
Later op de avond bood hij ons ook 
dekens en kussens aan. Rond  mid-
dernacht gonsde het gerucht dat de 
weg vrij was. Stapvoets begaven we 
ons richting de bewoonde wereld 
om ruim na middernacht in ons 
huisje aan te komen.
Net terug van een relaxte vakantie. 
Niet naar Oostenrijk. Misschien 
volgend jaar?

Hout & plaatmateriaal?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

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

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij 

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Vrijdag 21 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor: Sjaan van der Aa-van 
den Tillaar

Zaterdag 22 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Theo Berkvens 
(mged), Willem en Hanneke Verbakel (verj), Kees 
Segeren (jrgt), Anna van Berkel- Slits (mged).

Zondag 23 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Martien Verbeeten 
(verj), Hein van den Bogaard(par), Frans Vogels, 
Overleden ouders Vlamings– Klomp en Sjaak 
Vlamings (sterfdag), Overleden ouders van den 
Bogaard–van der Pol (fund), Tonia van Dijk (fund), 
Christien van der Asdonk–Kuijpers (verj/par), Jan 
Romme, Klara en Antoon van den Heuvel (trouw-
dag), Gerard Lamé (par), Voor de vervolgde christe-
nen in Pakistan, Tot welzijn van de parochie

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 

Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Miet 
Dekkers (fund), Marietje Migchels-van Uden 
(mged), Harrie van Lankvelt (jrgt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Rinie van den Heuvel 
en overleden familieleden, Gerrit Wilms, Jan 
Swinkels.

Maandag 24 augustus 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. St Margaretha gilde
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het St. Margaretha gilde

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 25 augustus

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. O.L. Vrouwe gilde
Intenties in deze viering voor overleden gildebroe-
ders en zusters van het Onze Lieve Vrouwe gilde

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 26 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 27 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

Fietstocht van kerk naar Kerk
Op zondag 30 augustus is er een fietstocht uitgezet 
die van kerk naar kerk gaat. Beginpunt is bij alle 
kerken van Laarbeek, tevens is er een mogelijkheid 
om een kijkje achter de schermen te nemen bij alle 
kerken. Voor een drankje met klein hapje wordt 
gezorgd. 

Agenda:
Maandag 7 september infoavond voor alle vorme-
lingen uit Laarbeek die in 2016 hun Vormsel wil-
len doen om 19.30 uur in de St. Servatiuskerk te 
Lieshout.

Woensdag 9 september infoavond voor alle com-
municanten uit Laarbeek die in 2016 hun eerste 
communie willen doen, om 19.00 uur O.L. Vrouw 
Presentatiekerk te Aarle-Rixtel

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
21-30 augustus 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Kijkje in de kerken van Laarbeek tijdens � etstocht
Laarbeek - Om de mensen in de 
nieuwe parochie Zalige Pater 
Eustachius van Lieshout in de gele-
genheid te stellen een kijkje te la-
ten nemen in de diverse kerken van 
de parochie, wordt er een fietstocht 
gehouden op zondag 30 augustus 
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Op deze manier is iedereen die dat 
graag wil in de gelegenheid om 
de in gebruik zijnde kerken van 
Laarbeek te bezoeken en mogelijk 
ook een kijkje achter de schermen 
te nemen. 

Iedere kerk heeft zo zijn eigen bij-
zonderheden en historie. Om even 
bij te komen van het fietsen wordt u 
bij iedere kerk/kapel een drankje en 
een klein hapje aangeboden, zodat 
u gesterkt kunt vertrekken naar de 
volgende kerk. 

U bepaalt uw eigen route of u volgt 
de route die bij iedere kerk gratis 
verkrijgbaar is. 

Omdat op 15 augustus de weers-
omstandigheden het niet toelieten 
dat de lichtprocessie door het park 

in Mariahout plaatsvond, geeft dit 
wellicht nu de mogelijkheid om een 
wandeling door het park te maken 
en de bijzondere plekken te bezoe-
ken en te genieten van de rust.

Pastoor en parochiebestuur hopen 
dat velen gebruik maken van deze 
mogelijkheid om het leven onder en 
rondom iedere toren te proeven en 
te ervaren dat het de moeite waard 
is dat deze kerken er nog steeds 
voor iedereen zijn. 

Dansclub Jong en Oud start dansseizoen
Beek en Donk – Het dansseizoen 
begint weer voor dansclub Jong 
en Oud. Elke vrijdag kan men 
weer komen dansen, op vrijdag 28 

augustus is de eerste dansavond. 
Deze begint om 20.00 uur.

De muziek wordt verzorgd door 

DJ Arie en invaller Rob. Iedereen 
is welkom in Café/Zaal Dave van 
de Burgt aan het Heuvelplein 21 in 
Beek en Donk.

Verwenmiddag voor supersenioren KBO
Mariahout – De KBO houdt op 27 
augustus een verwenmiddag voor 
haar supersenioren. Leden vanaf 
80 jaar zijn hiervoor uitgenodigd. 
Henk van Bakel geeft een uitleg 
hoe het vroeger was en Annelies 
Stroeken komt met een act.

Er wordt voor een hapje en een 
drankje gezorgd. De middag wordt 
gehouden in het Buurthuis en be-
gint om 13.30 uur. De middag 
wordt afgesloten met een koffie-
tafel. Mensen die zich aangemeld 
hebben worden omstreeks 13.15 

uur opgehaald. De KBO hoopt op 
een geslaagde middag. 

Maandelijkse meezingavond 
’t Nachtpitje
Beek en Donk – De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje start op vrijdag 28 au-
gustus. 

Vanaf 21.00 uur kan iedereen 
weer mee komen zingen in Café/
Zaal de Tapperij aan de Kerkstraat 
in Beek en Donk. 

Deze meezingavond is gratis toe-
gankelijk. Je hoeft echt geen ge-
schoolde stem te hebben om ge-
zellig mee te zingen met de liedjes 
uit de zangbundel. 

een geslaagde middag. 
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MooiLaarbeekkrantDe

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

De verslaggever en fotograaf van 
De MooiLaarbeekKrant trokken 
nog een keer Aarle-Rixtel in om 
effe te buurten met de dorps-
bewoners. Aangetrokken door 
de opvallende bus voor het huis 
van Patricia Beuting (58) en Paul 
Megens (58) belden ze bij hen 
aan. 

Creatief
Direct bij binnenkomst vallen de 
vele schilderijen in huis van het 
stel op. We hebben zojuist voet 
gezet in een echt kunstenaarshuis. 
Zowel Patricia als Paul is enorm 
creatief. Voor Paul is het zelfs zijn 
broodwinning. In de tuin staat een 
houten atelier waarin hij hele da-
gen en nachten schildert. “We zijn 
echt verslaafd aan dingen maken”, 
vertelt Patricia. “We zijn er altijd 
mee bezig. Paul schildert en boet-
seert veel en ik maak kralen. Toen 
we nog in Beek en Donk woonden 
moesten we samen een atelier de-
len. Dat was heel gezellig, maar het 
stond ook helemaal vol met spul-
len. Nu hebben we allebei onze ei-
gen plek. Hij in de tuin, ik boven in 

het huis. We hebben nu allebei de 
ruimte, maar ik mis hem soms wel 
als ik aan het werk ben.” Naast het 
creatieve is Patricia ook nog kleu-
terjuf op het Klokhuis in Beek en 
Donk. “Dat vind ik ook heerlijk, 
sommige willen oudere kinderen. 
Maar ik heb altijd gezegd: doe mij 
maar kleuters.” 

Relatieplanet 
Hoewel ze beide helemaal gek zijn 
van kunst en kunst maken, kennen 
ze elkaar niet uit de kunstwereld. 
“We hebben elkaar leren kennen 
op relatieplanet”, vertelt Paul. 
Patricia vult aan: “Het was liefde 
op het eerste gezicht. Hij stapte de 
trein uit en we zijn koffie gaan drin-
ken en vertelde meteen honderd-
uit.” Paul: “Het is heel fijn als je 
deze creatieve passie met iemand 
kunt delen. Als je partner niet 
creatief is, dan vraagt die zich af 
waarom je nu alweer in dat atelier 
zit. Dat hebben wij nooit, wij snap-
pen elkaar helemaal.” Het stel zag 
direct dat ze dezelfde smaak qua 
kunst hadden. Al snel na die eerste 
date waren ze samen aan het teke-
nen en schilderen geslagen.

Creatieve krie-
bels 
Op vakantie gaan doen Paul en 
Patricia niet zo graag. Niet om-
dat ze het niet leuk vinden, maar 
omdat ze hun creatieve geest niet 
uit kunnen zetten. “Dan moet ik 
twee weken niks zitten doen”, 
vertelt Paul. “Dat lijkt me helemaal 
niks, dat kan ik ook niet. Na een 
halve dag wil ik alweer naar huis.” 
Patricia legt uit: “Bij Paul is het 
echt heel erg. Hij bedenkt aan de 
lopende band nieuwe projecten. 
Hij heeft het ene nog niet af of 
is aan het andere begonnen. We 
gaan elk jaar wel een paar dagen 
weg, maar nooit langer dan een 
week en nooit ver weg. Ik ben al 
blij als we het twee dagen uithou-
den.” 

Facebook 
Het stel maakt veel mee in de 
kunstwereld. Paul houdt de bui-
tenwereld daarvan op de hoogte 
via Facebook. “Ik ben echt fan van 
Facebook”, vertelt Paul. “Ik plaats 
veel selfies en upload ook veel 
schilderijen met verhalen erbij. Het 
spreekt veel mensen aan, ik heb 
zelfs een fanclub in Argentinië die 

altijd heel enthousiast reageren op 
mijn berichten.” Door Facebook 
verkoopt Paul zijn schilderijen 
over heel de wereld. Hij is zelfs 
een voorbeeld voor scholen in het 
buitenland. “Mijn schilderijen zijn 
vaak simpel. En sommige kleuter-
juffen maken dan met de hele klas 
mijn schilderij na. Ik heb al foto’s 
ontvangen uit Spanje en Italië 
van juffen die dat doen. Dat is zo 
leuk.”

De tijd van de MooiLaarbeekKrant 
zit er alweer op bij dit creatieve 
duo. Ze gaan weer aan de slag in 
hun atelier. 

Effe buurten!

Patric
ia 

en
 Pa

ul

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden 

ijsbergsla Melange

1+1 gratis
Sperziebonen             500 gr     0.99 

Rode Bessen       per doos         1.99

Courgette                2 Stuks      0.99  

Mango       per stuk      1.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Aardbeien

per doos  2.492.49

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Het Michaëlkoor 
heeft op 15 augustus het feit her-
dacht dat het koor op deze dag in 1965 
werd opgericht. Ze hebben dit ge-
vierd met een welverdiende feestdag.

Bestuur
Het herenkoor -van vóór 1965- bestond 
uit ondernemers, middenstanders en 
mensen met een boerenachtergrond. 
Deze mensen konden een prima zon-
dagsdienst verzorgen, maar voor de 
diensten, die door de week gezongen 
moesten worden, de uitvaarten en de 
bruiloften was steeds minder animo, 
omdat het werk dit niet toeliet. Samen 
met dirigent Theo van de Weijer gin-
gen pastor Jan Engels en Lambert van 
Balkom, onderwijzer aan de naast de 
kerk gelegen Canisiusschool, aan de 
slag. Ze moesten een aantal vrouwen 

vinden, die de vieringen door de week 
kon verzorgen. Allerlei mensen, die 
ze kenden, of die al lid waren van een 
koor, werden aangeschreven met het 
verzoek lid te worden. Er werd een 
koor gevormd dat repeteerde onder 
leiding van Theo van de Weijer in de 
Canisiusschool in Beek. Een officiële in-
schrijving als vereniging of stichting is 
er nooit gekomen. In het begin werden 
alle organisatorische zaken door Theo 
gedaan. Later nam Mien Verbakel deze 
taken over. Henny de Jong: “Wij we-
ten niet beter of Mien is het bestuur”. 

Bruiloften en begrafenissen
Het nieuwe koor begon met de litur-
gische gezangen van de gewone mis 
en de uitvaartsmis. In die tijd kwam 
dat meer voor, dan nu. Huidig dirigent 
Hans Kempe: “Als we nu één keer in de 
maand een uitvaart hebben is het veel. 
Mensen kiezen tegenwoordig voor an-
dere vormen van afscheid nemen.” Ook 
werd een bruiloftsmis ingestudeerd en 

het koor kon aan de slag. Elk jaar stond 
er daarnaast een grote fietstocht op het 
programma, die natuurlijk mede door 
Mien werd uitgezet. Het koor bewaart 
veel leuke herinneringen aan de fiets-
tochten naar onder andere de Achelse 
Kluis en de Heilige Eik in Oirschot. Theo 
van de Weijer werd opgevolgd door Cor 
van Wetten. Op het hoogtepunt be-
stond het koor uit ongeveer 33 dames. 

“Het spijt mij, maar er 
is geen hogere kerkelijke 
onderscheiding dan Pro 
Ecclesia en Pontifice, en 

die heb je al!”
Gezellig
Op dit moment telt het koor 20 dames 
en de 6 heren, die zijn overgebleven van 
het herenkoor uit Beek. Tezamen vormen 
zij nu het Michaëlkoor. Dirigent is Hans 
Kempe. Ze worden begeleid door Elsina 

Koot op het orgel. In de jubileummis liet 
deze organiste horen, dat zij zowel op 
het kleine orgel als op het grote kerkor-
gel prima uit de voeten kan. Natuurlijk 
werd Mien Verbakel apart door pastoor 
Verbraeken bedankt voor haar werk-
zaamheden. “Het spijt mij, maar er is 
geen hogere kerkelijke onderscheiding 
dan Pro Ecclesia en Pontifice, en die 

heb je al!”, merkte hij op. De dag werd 
voortgezet op de Kokse Hoeve. Met 
lekker eten en een gezellig samenzijn 
werd het 50-jarig jubileum gevierd, zo-
dat het koor weer een flink aantal jaren 
vooruit kan. “Want”, om met de woor-
den van de dirigent te besluiten, “er is 
niets mooier dan zingen”.

Beekse Michaëlkoor viert gouden jubileum

Het Beekse Michaëlkoor tijdens de eucharistieviering afgelopen zondag

Jubilaris Mien Verbakel wordt in het zonnetje gezet
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

PuzzelpaginaPuzzelpagina

Gevulde Aubergine

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 2 aubergines

• 300 gr rundergehakt

• 1 ui

• 2 tn knoflook

• ½ tl komijn

• ½ tl oregano

• Peper en zout

• ½ tl kaneel

• 400 gr gezeefde tomaten

• 75 gr feta

• Olijfolie

• Peterselie

Verwarm de oven op 180 graden. Halveer de 
aubergines en snijd het vruchtvlees kruislings in. 
Besprenkel de bovenzijde met een beetje olie en 
peper en zout. Zet de aubergines ongeveer 30 
min in de oven tot ze zacht beginnen te worden. 
Snipper ondertussen de ui en knoflook en fruit 
aan in een pan. Voeg het gehakt toe en bak 
dit rul. Voeg de gezeefde tomaten toe en de 
komijn, oregano, kaneel en een peper en zout. 
Laat dit 15 minuten pruttelen en iets indikken. 
Daarna zullen ook de aubergines klaar zijn. Neem 
ze uit de oven en schraap wat van het inge-
sneden vruchtvlees er uit en voeg toe aan het 
gehaktmengsel. Schep het gehaktmengsel in de 
aubergines en kruimel de feta er over. Zet de au-
bergines nogmaals 10 min in de oven. Bestrooi ze 
vlak voor het serveren met wat verse peterselie.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Sudoku

Woordzoeker

ADELAAR
AZIATEN
BEREKEN
CARTOON
DOCHTER
EVENAAR
FEESTJE
GRAFIEK
HOUDING

INTEGER
JEUGDIG
KOSTUUM
LAMPJES
MAXIMUM
NETWERK
ORIGAMI
PUDDING
QUILTEN

RECHTEN
SPALKEN
TYPISCH
UITLAAT
VLAKTEN
WAARDEN
XEROXEN
YAHTZEE
ZWANGER

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ADELAAR AZIATEN BEREKEN
CARTOON DOCHTER EVENAAR
FEESTJE GRAFIEK HOUDING
INTEGER JEUGDIG KOSTUUM
LAMPJES MAXIMUM NETWERK
ORIGAMI PUDDING QUILTEN
RECHTEN SPALKEN TYPISCH
UITLAAT VLAKTEN WAARDEN
XEROXEN YAHTZEE ZWANGER

Easy

5 7 6 4 2

2 3 4 7 8

1 6

1 9 2 3

2 4 1 5

4 9 6 7

3 7

9 3 5 8 6

8 5 1 9 3

Puzzle #189130

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar: 

Bamboo Delhaise
Benk Janssen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

Bamboo DelhaiseDe prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

de razende reporter

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

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

Michaëlkoor Beek

Weinig nieuws om te spotten.. maar bij de 
redactie staat er al een tijdje iets op springen!

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?
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CHECK ONZE APP VOOR DE 
OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

2 STUKS

PER STUK

PER STUK

10 STUKS

400 G 

500 G

400 G 

0.39
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.59
  WEEKEND

VOOR HUISMERKEN

56 pads

2.99*
16x 25 g

1.89*

1 kg

2.79*
1 kg

1.99*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

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

IJsbergslaFruitsalade*

Witte druiven

Rode puntpaprika’s Petit pains

226 g
Mega hamburger*Oosterse kalkoenfi let 

à la minute*

Espresso 
koffi  epads

Winegums Pepermunt

* Uit de koeling

Bron: Consumentengids juli/aug 2015

Cranberries
mueslirepen

Vanaf woensdag 19-08-2015

21 T/M 23 AUGUSTUS21 T/M 23 AUGUSTUS21 T/M 23 AUGUSTUS
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Op 18 augustus 1965 trouwden 
Ad (76) en Annie (74) van Berloo-Verhoeven. 
Oorspronkelijk afkomstig uit respectievelijk 
Volkel en Boekel, was deze kern van Laarbeek 
voor allebei dus een onbekende woonplaats.

Nieuw
Zoals het vroeger op de dorpen in de Peelrand 
ging, werden er veel plaatselijke feesten geor-
ganiseerd. Vaak kwam daar de jeugd uit omrin-
gende dorpen op af. Vriendengroepen gingen 
met elkaar om en ‘van ’t een komt ’t ander’. Ad 
en Annie ontmoetten elkaar op die manier ook 
vaker, kregen verkering en na vijf jaar trouwden 
ze in Boekel. Kort daarvoor kreeg Ad een aan-
stelling bij de gemeente Aarle-Rixtel als bijstand-
sambtenaar om de invoering van ‘De Algemene 
Bijstandswet’ te bewerkstelligen. Voor 1965 
werd de ‘armenzorg’ voornamelijk per gemeente 
geregeld, ieder op hun eigen manier. In verschil-
lende gemeenten had je een vrijwillige organi-
satie, de ‘Vincentiusverenigingen’, die het ver-
delen van geld voor armen tot de invoering van 
deze wet regelden. De wet van Marga Klompé 
zorgde ervoor, dat iedereen die financieel hulp-
behoevend was, recht had op een inkomen. 

De ouders van Annie hadden een tuinderij. Naast 
aardbeien werden perziken en pruimen geoogst. 
Annie heeft zich erg verdienstelijk gemaakt in 
dit ouderlijk bedrijf. Na het trouwen kwam er 
na ruim één jaar het eerste kind en werd dit de 
hoofdtaak van Annie.

Krant
Oorspronkelijk wonen Ad en Annie boven 
de pas gebouwde Rabobank, waar een 
huurwoning beschikbaar is. “Het is in 
die tijd gebruikelijk, dat je als ambte-
naar gaat wonen in de gemeente, 
waarin je een aanstelling hebt”, 

vertelt Ad. Nu wonen ze al heel wat jaren aan 
de Lijsterstraat, waar ze een ruime woning heb-
ben met een diepe kleurige tuin. Achterin staat 
een mooi tuinhuisje. “Het plan is, dat ik voor 
dat huisje ’s morgens de krant ga zitten lezen, 
lekker in de zon. Het is er nog nooit van geko-
men……”, vertelt Ad. 

“Het plan is, dat ik voor dat huisje 
’s morgens de krant ga zitten lezen, 

lekker in de zon. Het is er nog 
nooit van gekomen……”

Actief
Totdat haar man met pensioen gaat, houdt 
Annie zich bezig met het bezoeken van al-
leenstaande ouderen. Natuurlijk heeft ze de 
aandacht voor de kinderen en kleinkinderen 
steeds op de eerste plaats staan. Ze is in die 
tijd lid van de KBO en heeft lang nog haar ou-
ders geholpen, toen ze op leeftijd kwamen. Ad 
is regelmatig actief bij vrijwilligersgroepen, die 
verwant zijn aan zijn vroegere beroep. Samen 
gaan ze graag fietsen. “Nog niet elektrisch, 
want dat hebben wij nog niet nodig”, zeggen 
ze als uit één mond. Ad is daarnaast klarinettist 
bij ‘Muzikale’ en tafeltennist iedere vrijdagmor-
gen bij Tafeltennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel.

Samen met hun kinderen John, Arentine, 
Annemarie, Roel en vijf kleinkinderen vierden ze 
afgelopen dinsdag met familie, buurt, vrienden 

en kennissen een mooi feest.

Gouden huwelijk voor Ad en Annie 
van Berloo-Verhoeven

Het 50-jarige bruidspaar Ad en Annie van Berloo-Verhoeven

Het is alweer 50 jaar geleden dat Ad en Annie in het huwelijksbootjes stapten

Gouden huwelijk voor Ad en Annie 
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Dorpsstraat 92
5735 EG Aarle-Rixtel

info@chaletcouvert.nl
0492-383435

Onbeperkt tafelen vanaf €25,50

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

Prijzen

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

Châlet Couvert,  
gezelliger tafelen

10% korting 
op gerechten in de 
maand augustus

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

Op bijna alles SALE.

Gezellige eerste straatborrel Dorpsstraat Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – De eerste straatborrel 
voor bewoners van de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel werd zondag 16 augustus 
gehouden. Meer dan 80 bewoners uit 
de Dorpsstraat hebben met elkaar er-
varingen over de straat uit verleden en 
heden met elkaar gedeeld. 

Het initiatief voor deze Straatborrel is 
enige maanden geleden ontstaan aan 
de keukentafel van Gerjan Beniers en 
Heleen van Asten. “Tot onze grote 
vreugde constateerden wij dat er in de 
afgelopen jaren de nodige woningen en 
bedrijfspanden nieuwe bewoners had-
den  kregen of een nieuwe eigenaar. In 
de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe 
bewoners bijgekomen en wij realiseer-
den ons dat we deze mensen nauwelijks 
of niet kenden”, vertelt Gerjan Beniers.

“Eind april van dit jaar hebben we bij 
alle woningen een briefje in de bus ge-
stopt met de vraag of men interesse had 
in een kennismaking. Meer dan 100 
reacties kregen wij hierop en allemaal 
positief. Zowel van oudere bewoners 

als ook de nieuwkomers. Vervolgens 
hebben we enkele data bekeken en 
kwamen zo uit op 16 augustus. De be-
woners zijn afgelopen zondag om 15.00 
uur ontvangen bij de Couwenbergh. 
Nadat iedereen zich had ingeschreven 
hebben we via een zogenaamde ‘op-
warmer’ de mensen met elkaar kennis 
laten maken. Door vragen voor te leg-
gen zoals: ‘Wie wonen er al langer dan 
50 jaar in de straat’, tot wie er wonen 
en werken, tot dat de deelnemers zich 
moesten opsplitsen in een groep op de 
even en oneven huisnummers. Op deze 
manier kregen de aanwezigen een beter 
zicht op elkaar en de straat.

Vervolgens werd later op de middag de 
‘straotkwis’ gehouden met als inzet de 
felbegeerde Goudenstoeptegel (uit de 
straat natuurlijk!). De organisatie had 
10 willekeurige groepen samengesteld 
die allemaal 15 vragen moesten beant-
woorden. Bloed, zweet en een traan 
(van het lachen) kwamen er aan te pas 
om de felbegeerde Gouden tegel te 
winnen.”

Rond 18.30 uur werd door de eigen sla-
ger uit de Dorpsstraat (Flavio Hegeman) 
een fantastische barbecue verzorgd. 
Om als bewoners van de Dorpsstraat 
in de toekomst wat meer voor elkaar te 
kunnen betekenen was er een vraag- en 
aanbodprikbord en is er een (besloten) 
Facebookpagina geopend. Henk van 
Beek had een mooie diapresentatie van 
oude foto’s over de Dorpsstraat.

Met veel genoegen kijkt de organisatie 
terug op een zeer geslaagde middag. 
Het mooiste compliment kwam van 
Mevrouw Nellie Swinkels-Jeurgens, die 
aangaf dat ze in de 85 jaar dat ze in de 
Dorpsstraat woonde, dit nog nooit had 
meegemaakt.

Rond 21.00 uur gingen de laatste gas-
ten huiswaarts in de wetenschap dat ze 
elkaar en de buurt wat beter hebben 
leren kennen, waardoor ze in de toe-
komst ook gemakkelijker bij elkaar kun-
nen aankloppen voor ondersteuning of 
een vraag als dat nodig mocht zijn.

Gezelligheid op de straatborrel van de Dorpsstraat

Lieshout - Maandag start de kinderva-
kantieweek in Lieshout. De organisatie 
verwelkomt dan 300 kinderen die aan 
de kindervakantieweek meedoen. Aan 
kinderen heeft Kindervakantieweek 
Lieshout dus geen gebrek. Maar helpen-
de handen zijn nog wel nodig, vooral op 
maandag, dinsdag en donderdag. 

Heb jij tijd en zin om van deze 45e edi-
tie weer een succes te maken en samen 
met de kinderen het avontuur aan te 
gaan? Kijk op www.kvwlieshout.nl om 
je aan te melden of mail naar info@
kvwlieshout.nl voor meer informatie. 
Ook met het opbouwen kunnen ze hulp 
gebruiken, onder andere met het schil-
deren en bouwen van het decor. Ze zijn 

er iedere dag en vanaf 10.30 uur ben je 
welkom om eens te komen kijken en te 
komen helpen. Vanaf dit jaar vindt de 

kindervakantieweek plaats op sportpark 
’t Luijtelaar aan de Herendijk in Lieshout.

Kindervakantieweek Lieshout zoekt begeleiders

Fotograaf: Joost DuppenArchieffoto van de kindervakantieweek in Lieshout (2014)
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Toen ik in 2002 naar Spanje emi-
greerde zat er ergens in de twee 
verhuiscontainers een piepklein 
gouden speldje van de Bloedbank 
wat ik door het afstaan van bloed 
en plasma verdiend had. Daar had 
ik jaren over gedaan. In totaliteit 
zal het zo´n dertien liter zijn ge-
weest en ik hoopte altijd maar dat 
de mensen die een-beetje-mij toe-
gediend kregen er heel gelukkig 
mee zouden worden. Als ik Neder-
land een bezoekje bracht was mijn 
eerste afspraak altijd bij de Bloed-
bank tot ik het té omslachtig vond 
worden en mijn donorkaart ergens 
in een laatje belandde. 

Zoals ieder jaar in de maand au-
gustus heeft Lliber een dorpsfeest 
met een overvol programma. Toen 
ik het programma bestudeerde 
viel mijn oog op het eerste evene-
ment: Bloed doneren! Voordat de 
goegemeente zich aan de alcohol 
waagde was dat natuurlijk een 
goed bedacht evenement. Op af-
fiches werd aangeduid dat Spanje 
zat te springen om bloed, dus ik 
vond het maar heel gewoon om 
me op te geven voor dit evene-
ment. Ik snorde mijn donorkaart 
op, stak het gouden speldje er 
doorheen en trots met dat be-
haalde resultaat stond ik om 17.30 
uur voor het medisch centrum(pje) 

van Lliber… voor een gesloten 
deur! Uhhhmmm… had ik me 
misschien vergist? Maar op het 
affiche (wat ook daar hing) stond 
duidelijk de datum en tijd vermeld. 
Dit kon mijnerzijds geen vergis-
sing zijn. Een schoonmaakster die 
het gebouw bezig was te cleanen 
maakte de deur voor mij open en 
was eigenlijk verbaast mij te zien. 
Ik had me niet vergist in datum of 
tijd. Maar waar was iedereen dan? 
Ooohhh… misschien op het plein-
tje bij het barretje van Manolo? 
Ze bood mij een stoel aan waar 
ik dankbaar gebruik van maakte, 
had alle foldertjes met enge ziek-
tes doorgebladerd en jawel hoor… 
na ongeveer twintig minuten 
kwam er een zuster aanlopen in 
een witte jas met een klembord in 
haar hand. Achtervolgd door een 
dokteruitziende man, de burge-
meester en de plaatselijke brom-
snor. Er werd een auto uitgeladen, 
drie bedden provisorisch in de ont-
vangkamer opgebouwd en et-voi-
là… de bloedbank van Lliber was 
gereed. Maar waar was iedereen 
dan? Ooohhh… misschien op het 
pleintje bij het barretje van Ma-
nolo? Enfin… ik vulde een lange 
lijst in. Nee; in onze familie heer-
sen geen enge ziektes. Nee; ik heb 
geen seksueel contact gehad met 
een neger en nee, ik heb ook geen 

aids. Warempel ik mocht bloed ge-
ven en lag als eerste op het middel-
ste bed met links en rechts van mij 
de burgemeester en de plaatselijke 
bromsnor. Mijn zakje bloed werd 
gekoesterd alsof het blauw bloed 
bevatte. Nee; de schoonmaakhulp 
zag zo´n evenement niet zitten en 
blijkbaar veel dorpsbewoners van 
Lliber evenmin. Nadien liep ik via 
een ommetje naar huis en zag de 
hele goegemeente bij Manolo aan 
de alcohol zitten. Blijkbaar vonden 
de Spanjaarden dat een beter eve-
nement. Nu maar hopen dat ze 
tijdens de fiësta geen blauw bloed 
nodig hebben! Adios…

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

Luchtpost

Blauw bloed

drie bedden provisorisch in de ont-
vangkamer opgebouwd en et-voi-
là… de bloedbank van Lliber was 
gereed. Maar waar was iedereen 
dan? Ooohhh… misschien op het 
pleintje bij het barretje van Ma-
nolo? Enfin… ik vulde een lange 
lijst in. Nee; in onze familie heer-
sen geen enge ziektes. Nee; ik heb 
geen seksueel contact gehad met 
een neger en nee, ik heb ook geen 

spanje

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

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

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

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

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

AANGEBODEN
Frietje Brabant

FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Huissleutel met groen/roze hoesje gevonden 
op Lange Zwaard (Beek en Donk). Tel. 0492-
461186

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

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

Te koop gevraagd, landbouwmachines: 
hooimachine, hark, maaier, ploeg, weisleep, 
mesttank, bloter, frees, kipper, tractor, vee-/
paardentrailer etc. Tel. 06-19076959

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

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

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

LES/CURSUS
Wat eten we vandaag? Volg een 
kookcursus!  Kijk op www.vuhelmond.nl

OVERIG
Tweedehands Fietsenbeurs: zaterdag 22 
augustus van 11 tot 15 uur. Meer dan 150 
stuks vanaf € 35,- Speelplaats kindcentrum 
de Sprankel, Grotenhof, Lieshout.

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

Caravanstalling. Nog 3 plaatsen vrij,  nabij 
industrieterrein Bemmer. Tel. 06-20117278

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

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

Te koop: Sparta � ets, 7 versnellingen, voor- 
en zadelvering. Zo goed als nieuw. €200,00. 
Tel. 0492-464541

VERLOREN
Fietstassen met inhoud (ketting, slot, 
regenpak, � es met benzine) verloren 
(zondag 16-aug.) op weg naar Milheeze 
met de solex via Brugstraat, Grotels hof, 
Bakel. Eerlijke vinder graag bellen naar 
06-55338485. Ik kom het graag ophalen. 

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

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Kiara van de Ven

Gefeliciteerd
 Joey

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Ad & Annie van Berloo-Verhoeven
50 jaar getrouwd op 18 augustus

Van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Bruiloft. 
Jullie zijn qua liefde en vriendschap een voorbeeld voor ons allen. 

Wij wensen jullie nog vele gezonde en liefdevolle jaren erbij.

Veel liefs van de kinderen en kleinkinderen

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Frans 72 jaar

Gefeliciteerd

TE HUUR

Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52 07 27 55

www.deijkersmeubelen.nl

Ben je op zoek naar goede nette gebruikte 
meubels dan ben je bij ons aan het juiste 

adres. Alle stijlen kun je bij ons vinden van 
klassiek, modern, retro en vintage. 

We hebben gebruikte meubels 
voor ieders budget.

Profi ciat Thea!

Lauren
de Koning

14 augustus 2015
48 cm

2725 gram

Bart & Irma de Koning
Margrietstraat 13, Beek en Donk
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Alléén op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 21
en zaterdag 22 augustus 2015

Mars, Snickers 
of Twix
3-pack
1.29

Pickwick IceTea 
alle varianten
pak 1500 ml
1.32-1.39

Mona 
gezinspudding
alle varianten
bak 450 gram
1.35-1.45
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Pickwick IceTea 
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Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

In augustus

10% 
korting
op de 

voorraad

Volg ons 

op Facebook

“De kracht van de ABBA-nummers is dat iedereen ze kent”
Redacteur: Thea Wich 

Mariahout – Dancing queen, 
Waterloo, Mama Mia en Fernando. 
Wie kent deze nummers niet? 
Vrijdag 28 augustus zijn deze en 
vele andere ABBA-klassiekers te be-
luisteren in het Openluchttheater te 
Mariahout. Daar treedt die avond de 
zeskoppige formatie ABBA Tribute 
op, Nederlands bekendste ABBA 
coverband. Aan het woord is key-
boardspeler Roland van der Meulen 
Kunee, alias Benny Andersson.

Hoe is het idee ontstaan om een 
band op te richten die uitsluitend 
ABBA-covers speelt?
“Wij bestaan al zeventien jaar als co-
verband Back4More. Met die band 
speelden we ook al een ABBA-blokje. 
We kregen daar heel positieve re-
acties op en steeds vaker kwam de 
vraag: kunnen jullie niet meer ABBA 
spelen? Toen ook het artiesten-
bureau ons 2,5 jaar geleden advi-
seerde om een ABBA-coverband op 
te richten, zijn we wat marktonder-
zoek gaan doen. Daaruit bleek dat 
Nederland geen echt goede ABBA 

Tribute-band had die ABBA origi-
neel benaderde. Sindsdien treden we 
naast Back4More ook op als ABBA 
Tribute.”

“Ook aan de kleding 
hebben we gedacht, 

alles is origineel. Ja, we 
hebben de oude foto’s 

goed bestudeerd”

ABBA origineel benaderen, hoe 
doen jullie dat?
“We spelen de originele versies van 
hun nummers. De muziek van ABBA 
zit heel goed in elkaar. Het is een gi-
gantische uitdaging om dit goed na 
te kunnen spelen. Dan wordt ook 
duidelijk waarom er nauwelijks goede 
ABBA-bandjes zijn. Gelukkig zijn we 
allemaal professionele muzikanten 
en lukt het ons op een professionele 
manier ABBA te benaderen. Ook aan 
de kleding hebben we gedacht, alles 
is origineel. Ja, we hebben de oude 
foto’s goed bestudeerd.”

Hoe zijn de reacties van het publiek?
“Geweldig! Het publiek is laai-
end enthousiast. De kracht van de 
ABBA-nummers is dat iedereen ze 
kent, niet alleen de ouderen, maar 
ook de jongeren. Er wordt volop 
meegezongen. Bij sommige num-
mers zoals ‘The winner takes it all’ 
zie je zelfs mensen regelmatig een 
traantje wegpinken. Na een optre-
den lopen we ook altijd even de zaal 
in. Iedereen wil met je op de foto en 
vraagt een handtekening. Net of we 
de echte ABBA zijn.”

Hebben jullie veel optredens?
“Jazeker, en ook heel divers. We 
worden gevraagd voor festivals, 
discotheken enzovoorts in het hele 
land. ABBA heeft weinig opgetre-
den in Nederland. Wij hebben in-
middels in ons land al veel vaker op 
de planken gestaan dan ABBA zelf. 
Ook zijn we al in België en Duitsland 
geweest. Binnenkort treden we zelfs 
op in Bulgarije.”

En nu jullie optreden in Mariahout 
op vrijdag 28 augustus. Wat kan het 
publiek verwachten?

“Dit is voor ons de eerste keer dat 
we naar Mariahout komen. Het pu-
bliek kan een spetterende show ver-
wachten waarin alle bekende ABBA-
nummers voorbij komen, en dat zijn 

er meer dan je denkt. Er mag natuur-
lijk gedanst worden, We hebben er 
zin in. We hopen dat het mooi weer 
wordt.”

www.vanschijndelwonen.nl

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

Munten, kaarten, postzegels en theezakjes. 
Het zijn zo maar wat populaire verzamelitems. 
Maar er is nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek. Op zoek naar de MooiVerzamelaar van 
deze maand, belt De MooiLaarbeekKrant aan 
bij Jack van den Tillaar. Jack woont in De Schop 
in Lieshout. Vol trots vertelt hij over zijn prachtige 
verzameling plaquettes, penningen/ medailles en 
onderscheidingen.  

De verzamelaar 
Jack is met pensioen. Daarvoor was hij financieel 
adviseur bij de Rabobank. Samen met zijn vrouw 
Francien verwelkomt hij De MooiLaarbeekKrant 
met koffie en cake. Op tafel heeft hij een deel van 
zijn omvangrijke verzameling uitgestald. En zoals 
de meeste verzamelaars, steekt hij ogenblikkelijk 
enthousiast van wal om te vertellen over al het 
moois dat daar ligt.  

Het begin van de verzameling 
Jack vertelt dat hij zo’n 37 jaar geleden in con-
tact kwam met de hoofdsuppoost van de 
Stadsschouwburg in Eindhoven. “Hij nodigde mij 
thuis uit. Zijn huis stond mudjevol met oude spul-
letjes, klokken, schilderijen, allerlei verzamelingen. 
Allemaal gekocht op rommelmarkten in België. Hij 
is later mijn vriend geworden, waarmee ik wekelijks 
naar België ging”, vertelt Jack. Al bij èèn van de 
eerste keren viel zijn oog op een prachtige bron-
zen penning, uitgegeven bij gelegenheid van de 

Wereldtentoonstelling in Luik in 1905. Hij kocht 
deze penning en nog een andere voor het belache-
lijke bedrag van 100 francs. “Zie hier de geboorte 
van een verzamelaar”, lacht Jack. 

Kunstwerkjes 
Jack vertelt dat plaquettes, penningen/medailles 
en onderscheidingen worden uitgegeven bij jubi-
lea of belangrijke gebeurtenissen. Een bedrijf, een 
gemeente, een instelling, de kerk of het leger geeft 
aan een kunstenaar de opdracht om iets moois te 
ontwerpen. Als De MooiLaarbeekKrant het oog 
laat dwalen over hetgeen op tafel ligt uitgestald, 
zijn twee conclusies duidelijk. Het zijn inderdaad 
kunstwerkjes en de opdrachtgevers zijn ijdel. 
Wilskrachtige ondernemers als Frits Philips en Hub 
van Doorne staren vanaf hun plaquette naar een 
denkbeeldige horizon. Royalty’s en staatslieden 
suggereren dat zij in hun belangrijke werk worden 
gesteund door gevleugelde nimfen. 

Geschiedenis 
“Iedere plaquette heeft zijn eigen geschiedenis, die 
ik probeer te achterhalen”, zegt Jack. Hij zoekt op 
internet en schrijft bedrijven of instellingen aan. Zo 
heeft de burgemeester van Gent hem eens de be-
vrijding van Gent in 1944 op papier aangeleverd. 
“Carnavalsplaquettes en sporttroffeeën hebben 
weinig geschiedenis, daarin ben ik niet geïnteres-
seerd”, zegt Jack beslist. 

Administratie 
De verzameling is in de loop der jaren behoorlijk 
gegroeid. Een computerprogramma zorgt ervoor 
dat Jack het overzicht blijft houden. Nauwkeurig 
worden van elk plaquette bijzonderheden 

genoteerd en  foto’s toegevoegd. Jack is nog wel 
geneigd om nieuwe aankopen te doen, maar zijn 
vrouw Francien trapt een beetje op de rem. “Het 
zijn geen prijzen meer als toen we hiermee begon-
nen”, zucht Francien. Toch weet Jack zijn verza-
meling nog regelmatig uit te breiden. “Mooie pla-
quettes komen vaak weer tevoorschijn als iemand 
overleden is”, zegt hij. “Nabestaanden weten zich 
geen raad met zo’n kunstwerkje waar de overle-
dene zo trots op was en weggooien is geen optie. 

Regelmatig krijg ik nog mooie exemplaren aange-
boden”. 

Oproep 
“Lezers die nog een bronzen plaquette, penning/
medaille of onderscheiding hebben, waarvoor zij 
een passende bestemming zoeken kunnen telefo-
nisch of per e-mail contact opnemen”, zegt Jack 
hoopvol. Jack van de Tillaar, tel. 0499-872103, 
francienvandentillaar@msn.com

Mooi Laarbeek Verzamelt...

worden van elk plaquette bijzonderheden 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

zen penning, uitgegeven bij gelegenheid van de dene zo trots op was en weggooien is geen optie. 

Wereldtentoonstelling in Luik in 1905. Hij kocht 
deze penning en nog een andere voor het belache-
lijke bedrag van 100 francs. “Zie hier de geboorte 
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en onderscheidingen worden uitgegeven bij jubi-
lea of belangrijke gebeurtenissen. Een bedrijf, een 
gemeente, een instelling, de kerk of het leger geeft 
aan een kunstenaar de opdracht om iets moois te 
ontwerpen. Als De MooiLaarbeekKrant het oog 
laat dwalen over hetgeen op tafel ligt uitgestald, 
zijn twee conclusies duidelijk. Het zijn inderdaad 
kunstwerkjes en de opdrachtgevers zijn ijdel. 
Wilskrachtige ondernemers als Frits Philips en Hub 
van Doorne staren vanaf hun plaquette naar een 
denkbeeldige horizon. Royalty’s en staatslieden 
suggereren dat zij in hun belangrijke werk worden 

“Iedere plaquette heeft zijn eigen geschiedenis, die 
ik probeer te achterhalen”, zegt Jack. Hij zoekt op 
internet en schrijft bedrijven of instellingen aan. Zo 
heeft de burgemeester van Gent hem eens de be-
vrijding van Gent in 1944 op papier aangeleverd. genoteerd en  foto’s toegevoegd. Jack is nog wel Regelmatig krijg ik nog mooie exemplaren aange-

Jack toont vol trots zijn verzameling plaquettes

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 20 augustus 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Blauwalg in vijver Otterweg Beek en Donk
- Nieuwe beheerder voor sporthal De Klumper
- Meld u aan voor Burendag en ontvang een bijdrage
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

www.laarbeek.nl 

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 31 343332 35

za

vr

do

wo

di

ma

augustus

03 1710

1804 11

05 1912

06 2013

07 2114

02 09 2316zo

01 08 2215

24

25

26

27

28

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: 

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

30
29

Commissieagenda’s

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein van 
dinsdag 25 augustus:

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Stand van zaken voorzieningsclusters
7. Stand van zaken transities Peel 6.1
8. Voorsteldocument van de portefeuillehouders Wmo/Jeugd/BMS t.b.v.   
 benodigde besluiten 
    rondom voorbereiding overdracht en aansturing GR Peel 6.1
9. Invoering van een beloningssysteem voor buurten
10. Ter kennisname de jaarrekening 2014 van de Atlant Groep en de zienswijze 
 van de gemeenteraad op de begroting 2016-2017 van het werkbedrijf  
 Atlant De Peel i.o.
11. Motie PNL Groot onderhoud sportvelden
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein van 
woensdag 26 augustus:

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Presentatie duurzame verstedelijking
7. Stand van zaken Eindhoven Airport naar aanleiding van advies Alderstafel
8. Stand van zaken bouwplannen
9. Stand van zaken Noordoost Corridor
10. Verzoek toestemming gemeenteraad tot wijziging van de   
 gemeenschappelijke regeling Blink 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken vindt u 
volgende week in de MooilaarbeekKrant.

Laarbeek(fiets)route

Afgelopen weken is door T.S.C. Aan 
de Wielen en de gemeente Laarbeek 
gewerkt aan het opknappen van de 
40 km lange Laarbeek(fi ets)route. De 
route is gecontroleerd, de bordjes zijn 
schoongemaakt en er zijn - met dank 
aan de Rabobank - nieuwe bordjes 
geplaatst. De route kan weer dus volop 
gefi etst worden. Veel fi etsplezier! 

Op de foto zijn Rini Daniëls van T.S.C. 
Aan de Wielen (links) en Rien Hagelaar 
van de gemeente Laarbeek in de buurt 
van het Hagelkruis in Aarle-Rixtel bezig 
met het controleren van de route.

Aanleg hondenuitlaatstrook Lieshout

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben om 
een hondenuitlaatstrook aan te leggen ter hoogte van de Kuiperstraat in Lieshout. 
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt van zaterdag 22 augustus tot en met 
vrijdag 2 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen 
met de heer Smeets.

De heer Smeets bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet 
geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-
Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u 
ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending 
van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan 
behandelen.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter.

Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook 
digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

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

Maak kennis met sportief Laarbeek!

LAARBEEK - Op zondag 6 september van 10.00 tot 13.00 uur kunt u kennis komen 
maken met een groot aantal sporten. Zo’n 30 sportverenigingen en organisaties uit 
Laarbeek presenteren zich in en rondom sporthallen. De kennismakingsdag is voor 
sporters en niet-sporters van álle leeftijden. Dus ook voor u!
Er zijn demonstraties, er is informatie en met sommige sporten kunt u ter plekke 
meedoen! De sporters presenteren zich per dorp in een sporthal. 
De verenigingen willen u laten zien dat sporten leuk is maar ook dat het méér is dan 
alleen lichamelijke inspanning. Sport zorgt voor ontmoeting, gezelligheid, draagt bij 
aan een gezonde leefstijl en is leuk om te doen. Dus kom, kijk, ontmoet of doe mee! 
Grijp de kans om op één locatie meerdere sporten op een dag te bekijken.

Deelnemers
Initiatiefnemers voor de sportkennismaking zijn Badmintonclub De Ganzeveer, 
turnvereniging De Ringen/De Brug en Badmintonclub Mixed. De sportkennismaking 
wordt ondersteund door jongerenwerker/sportcoach John van de Kimmenade van 
Vierbinden en buurtsportcoach Ilse van Ham. Zo’n dertig clubs en organisaties 
doen mee, variërend van badminton, (tafel)tennis, turnen, dans, handboog tot 
verdedigingssport, fi tness, boksen en volleybal. Op www.laarbeek.nl/sportief staat 
een overzicht van de deelnemers. De clubs heten u van harte welkom!

Fietskijkdag op 29 augustus

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek organiseert op zaterdag 29 augustus 2015 
een fi etskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fi etsen, worden 
bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. Mensen die hun fi ets missen, kunnen 
komen kijken of hun verdwenen fi ets daar bij staat. U kunt dan tussen 10.00 en 
12.00 uur naar de gemeentewerf Laarbeek aan de Stater 4 in Lieshout komen. U 
moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de fi ets bent. Dit kan door middel van 
een aankoopbewijs, een reservesleutel of een gedetailleerde beschrijving van de 
kenmerken van de fi ets. Het gaat deze keer om zo’n 20 fi etsen.

laarbeek 
sportief.

Kom
kijk
ontmoet 
doe mee!
± 30 sportverenigingen en organisaties 
presenteren zich.

www.laarbeek.nl/sportief

Ingetrokken ontheffing

Stoken van vuur
In verband met het niet nakomen van de aan de ontheffi ng verbonden voorwaarden 
is op grond van artikel 5.34, 1.4 en 1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
besloten een eerder verleende ontheffi ng voor het stoken van vuur tijdens de 
Kindervakantieweek te Beek en Donk in te trekken (verzonden 18 augustus 2015).
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Locatie: 
Landgoed d’n Heikant

Bezwaarschriften

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 20 augustus 2015. www.laarbeek.nl 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 - In verband met de kindervakantieweek is De Duivenakker tussen de Bosscheweg 
en De Tempelier in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Deze maatregel geldt op 25, 26 en 27 augustus 2015 van 9.00 
– 18.00 uur.

 - In verband met een 90’s party op sportpark ’t Heereind, is er een parkeerverbod 
ingesteld aan beide zijden van de Heereindsestraat en Pater Becanusstraat tot 
aan de Otterweg in Beek en Donk. Deze maatregel geldt op vrijdag 28 augustus 
2015 van 18.00 – 1.30 uur.

 - In verband met een motordag op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel is de 
Kouwenberg en een gedeelte van de Klokstraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 30 
augustus 2015 van 9.00 – 23.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Liesdijk 2  Beek en Donk 05-08-2015 OBM en VVGB
Koppelstraat 97 Beek en Donk 10-08-2015 starten kinderopvang  
      brandveilig gebruik
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Ginderdoor 30 Mariahout  06-08-2015 verwijderen van asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Heuvel 12  Lieshout veranderen van een gevel bouwen 12-08-2015 
Tuindersweg Mariahout bijleggen van hoofdriool aanleg 14-08-2015 
47 t/m 74

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

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.

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Ginderdoor 30 Mariahout verwijderen van asbest slopen
Wilhelminastraat 25 Mariahout slopen van een woning slopen
Beemdkant 14  Lieshout slopen van asbest  slopen

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 telefoonnummer 0492 469 
700.

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

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

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES
Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

NATUURLIJK
   Mooi Laarbeek

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

Vertederend!

Vorig jaar waren we op pad geweest 
vanuit De MooiLaarbeekKrant om 
jonge steenuiltjes te fotograferen 
op Landgoed d’n Heikant in Aarle-
Rixtel. Enige tijd geleden was ik op 
een vroege zondagmorgen libellen 
wezen fotograferen en bedacht op 
de terugweg om hier nog eens te 
gaan kijken. De steenuiltjes bleken 
inderdaad twee jongen te hebben 
en deze zaten met de ouders in de 
buurt van de boerderij. Een van de 
jongen zat me op een oud dakje met 
grote ogen aan te kijken, ze zijn echt 
vertederend om te zien. Ze worden 
als ze net uitgevlogen zijn nog even 
gevoerd, maar nu zijn ze door de 
ouders al weer verjaagd en moeten 
ze zelf een territorium gaan zoeken. 
Steenuilen zijn de kleinste uilensoort 
in Nederland en is in tegenstelling 
van veel andere uilensoorten ook 
vaak overdag actief. Helaas gaat het 
de laatste decennia achteruit met de 
steenuil, de afname van de steenuil 
heeft als voornaamste oorzaak het 
verlies aan kleinschalig agrarisch bi-
otoop. Gelukkig zijn er veel vrijwil-
ligers actief voor het behoud van 
deze uilensoort en helpen mensen 
zoals op Landgoed d’n Heikant met 
het plaatsen van nestkasten. 
Zo kunnen we ook in ons Mooie 
Laarbeek van deze schattige uiltjes 
blijven genieten!

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

Blauwalgen in visvijver Otterweg
Beek en Donk - Waterschap Aa en Maas 
heeft blauwalgen aangetroffen in de vis-
vijver aan de Otterweg in Beek en Donk. 
Deze blauwalgen kunnen gezondheids-
klachten veroorzaken bij mens en dier. 
Daarom adviseert het waterschap om 
ieder contact met water van deze vijver 
te vermijden. De gemeente plaatst waar-
schuwingsborden en waterschap Aa en 
Maas houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier
De aangetroffen blauwalgen kunnen 
giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking 
of inname bestaat kans op huidirritatie, 
duizeligheid, ademhalingsproblemen en 
ernstige maag- en darmklachten. Deze 
klachten kunnen zowel bij mensen als bij 
(huis)dieren optreden.

Advies aan de burger
Als blauwalgen zich explosief vermenig-
vuldigen, spreken we van ‘blauwalgen-
bloei’. De belangrijkste oorzaak hiervan 
is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat 
en stikstof) in het water. Deze voedings-
stoffen zitten in afgevallen bladeren maar 

komt onder andere in het water via lok-
voer van sportvissers, brood, eenden- en 
hondenpoep. Voor een deel kunt u zelf 
invloed hebben op de hoeveelheid voe-
dingsstoffen in het water, daarom luidt het 
advies aan de burger: beperk het gebruik 
van lokvoer bij vissen, voer geen eenden 
en laat de hond niet in de nabijheid van 
het water poepen, zodat voedingstoffen 
niet in het water terechtkomen.  

Wat doet het waterschap
Blauwalgen in het water zijn een hardnek-
kig probleem. Wanneer de zonintensiteit 
afneemt en het water weer afkoelt door 
bijvoorbeeld regen of het seizoen, ver-
mindert de hoeveelheid blauwalg. Om 
te voorkomen dat er later weer blauwal-
gen komen kan het waterschap en/of de 
gemeente proberen de hoeveelheid voe-
dingsstoffen in het water te verminderen. 
Dit kan door de waterbodem te bagge-
ren, eventueel aanwezige riooloverstor-
ten af te dichten en bomen langs de oe-
ver te snoeien. Deze maatregelen kunnen 
uiteraard niet overal uitgevoerd worden. 

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

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

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

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
PERSONENVERVOER

ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl
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Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

Vanaf september iedere 
avond open met:

DARTS, TAFELVOETBAL, 
EREDIVISIE-LIVE,

SPECIALE BIEREN & 
THEMA-AVONDEN!

Mooi UIT in Laarbeek

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

donderdag 20 augustus 14:30 uur

HILARIA
DOLFINARIUM
vrijdag 21 augustus 20:30 uur

ARMAND 
& THE KIK

maandag 24 augustus 14:30 uur

DIRK SCHEELE

Armand & The Kik en ABBA in 
Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Een muzikale terugblik in de tijd 
met het openluchttheater. Armand & The Kik 
en de ABBA Tribute band slingeren je moeite-
loos terug de rebelse jaren ‘60 en swingende 
jaren ’70 in. Ook is er deze week een magi-
sche kindervoorstelling te zien van Magica 
Unplugged. 

Armand & The Kik
De bekendste Nederlandstalige bietband en ’s 
lands hardnekkigste protestzanger bundelen 
hun krachten. Samen zijn ze de studio ingedo-
ken om een album te maken dat deze zomer 
nog verschijnt. En met dit album verschijnen 
ze in Openluchttheater Mariahout! (vr 21 aug, 
20.30 uur)

Cirque Frappe
Twee hedendaagse clowns komen in een verla-
ten circus terecht, waar ze tot hun grote verras-
sing oog in oog met een enthousiast publiek wat 
met smart zit te wachten op een voorstelling. Er 
zijn echter géén artiesten, alleen twee clowns . 
Tot overmaat van ramp lijken de attributen in de 

piste ook nog een eigen leven te leiden.. Magica 
is een theatervoorstelling vol magie, humor en 
circus en wordt met veel vaart en interactie ge-
speeld. (do 27 aug, 14.30 uur)

ABBA Tribute
Terug in de tijd met ‘Dancing Queen’, ‘Mamma 
Mia’ en ‘Waterloo’. Deze band werd uitgeroe-
pen tot de beste ABBA tribute band van de we-
reld, met een hoog muzikaal niveau, originele 
kleding zoals ABBA deze destijds droeg en een 
sfeer die je weer helemaal mee de jaren ’70 in 
zuigt. Een avond vol herkenbaarheid en ver-
roering. Alles wordt live gespeeld en gezongen. 
ABBA Tribute is een levendige flashback naar de 
mooie muzikale tijden van weleer! (vr 28 aug, 
20.30 uur)

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

Terrasconcerten Seniorenorkest St. Caecilia
Lieshout/Mariahout - Het Seniorenorkest van 
Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout/Mariahout 
heeft de smaak goed te pakken. Sinds 2013, 
toen zij voor het eerst een terrasconcert gaven, 
begint het er op te lijken dat er een nieuwe tra-
ditie is ontstaan. Want ook dit jaar zetten zij 
die reeks voort. 

Ze doen dit niet met één, maar met liefst twee con-
certen op de zondagen 23 en 30 augustus. Het eer-
ste op het terras van Restaurant De Pelgrim aan de 
Mariastraat in Mariahout en het tweede bij Bavaria 
Brouwerij Café aan de Heuvel in Lieshout. 

Het Seniorenorkest Sint Caecilia, onderdeel van de 
gelijknamige Harmonie uit Lieshout/Mariahout, is 
in september 1994 opgericht. De doelstelling was 
en is, om op hogere leeftijd zo lang en zo goed mo-
gelijk muziek te blijven maken. Maar ook gezellig-
heid staat bij het muzikale gezelschap hoog in het 
vaandel. De leden zijn allemaal 55 jaar of ouder en 
het ledenbestand mag regionaal genoemd worden, 
want ze komen uit alle windstreken in de omgeving 
van Lieshout. Het bijna 25 leden tellende orkest 
staat sinds 2011 onder de bezielende leiding van 
Piet van Neerven uit Beek en Donk. Jaarlijks treedt 
het orkest zo’n 15 tot 20 keer op, onder meer in 
verzorgings- en verpleeghuizen en bij feestelijke 
gebeurtenissen in Laarbeek, maar ook daarbuiten. 
Het repertoire van het orkest bestaat uit prettig in 
het gehoor liggende muziek zoals polka’s, walsen, 

marsen en andere populaire muziek van verschil-
lende genres. 

En dan met een kopje koffie of een verfrissend 
drankje erbij is het volop genieten. In veel gevallen 
sluiten orkesten hun seizoen af met bijvoorbeeld 
een openbare repetitie. Voor het Seniorenorkest ligt 
dat net iets anders. Want zij beginnen juist het nieu-
we seizoen met optredens. Op zondag 23 augustus 
geeft zij een concert op het terras van Restaurant 
De Pelgrim aan de Mariastraat in Mariahout. En op 
zondag 30 augustus wordt dit nog eens dunnetjes 
overgedaan op het terras van Bavaria Brouwerij 
Café aan de Heuvel in Lieshout. Zij vermaken het 
publiek op die dagen met de vrolijkste muziek uit 
hun repertoire. Leuk voor de thuisblijvers, maar ook 
voor diegenen die in de omgeving op vakantie zijn. 
Want het orkest speelt uiteraard niet voor de plaat-
selijke bevolking alléén. Ook voor de toerist is het 
een leuke onderbreking op de speurtocht in deze 
prachtige omgeving. Het orkest heeft in de vorige 
edities volle terrassen getrokken. Het belooft net 
als bij voorgaande terrasconcerten weer heel gezel-
lig te worden en de toegang is nog gratis ook.

De concerten gaan in ieder geval door. Want moch-
ten de weergoden op die dagen in minder goede 
stemming zijn, dan moeten ook die maar mee naar 
binnen gaan, want dan verzorgt het orkest de op-
tredens in de belendende zaal. De aanvang van de 
concerten is in beide gevallen om 13.30 uur en ze 
duren ongeveer twee uur.

Seniorenorkest St. Caecilia
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De echte
komen ook!

MINIONS

GRATIS 
SOFTIJS!

Met muziek, amusement 
en nog veel meer!

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

De echteMINIONS

SOFTIJS!SOFTIJS!

komen ook!

MINIONS

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

komen ook!

MINIONS

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

MINIONS

Zaterdag 29 augustus
van 14.00 tot 15.00

Mooi UIT in Laarbeek

SPARTAN COLOR EXPERIENCESPARTAN COLOR EXPERIENCE
ZONDAG 30 AUGUSTUS

AGENDA
EVENEMENTEN

SPORTPARK ‘T HEEREIND | START VANAF 12.00U 
AANSLUITEND FEEST MET ‘GRANDE FINALE’  

LEGEND OF THE 90’S
VRIJDAG 28 AUGUSTUS

TICKETS €10,- (Op www.sparta25.nl en op de vvk-adressen)

Tot en met 15 jaar €5,- P.P. & vanaf 16 jaar €7,50 P.P.Tot en met 15 jaar €5,- P.P. & vanaf 16 jaar €7,50 P.P.
Aanmelden via www.sparta25.nl | Ook voor niet-leden

Voorinschrijving tot 25 augustus

SPORTPARK ‘T HEEREIND | VANAF 20.00U 

MENTAL THEO
DJ JEAN & MC MARON HILL

FUNKMASTER B | J-SPOCK

Aarlese Gilden zeggen kermis aan
Aarle-Rixtel – Het O.L.V. gilde en het Gilde Sint 
Margaretha  zeggen gezamenlijk ceremonieel 
de kermis aan op zaterdag 22 augustus, één 
van de schone tradities van gilde. Dit doen zij 
middels een muzikale rondgang door het dorp 
die als reveille bedoeld is, deze start om 17.00 
uur. De Aarlese kermis welke om 14.00 uur of-
ficieel van start gaat, kenmerkt zich door gezel-
ligheid en gemoedelijkheid. 

Naast de aanwezige kermis is ook het randpro-
gramma, verzorgt door de gilden, erg vermake-
lijk. En aan iedereen wordt gedacht. Zaterdag 
trekken de tamboers en bazuinblazers van het 
gilde Sint Margaretha, oftewel ook de ‘Rooi 
Schut’ genoemd, door het dorp om op diverse 
adressen de kermis aan te zeggen. Aan het be-
gin van de avond vertrekken beide gilden naar 
Zorgboog  ‘Zonnetij’. Daar brengen zij rond 
18.00 uur een vendelgroet aan  bewoners en 
personeel.  ’s Avonds doen de gilden enkele ho-
recagelegenheden aan. 

Het gilde Sint Margaretha houdt op maandag 
24 augustus een schietwedstrijd, de zogenoem-
de verschieting van het zilveren kermiskruis. Er 
wordt zoals bij het echte Koningschieten ge-
schoten maar nu op een houten puist. Iedereen 
boven de 18-jaar, zowel mannen als vrouwen, 
kunnen hieraan deelnemen, de inleg bedraagt 
twee euro. Diegene die het allerlaatste stukje 
van de puist naar beneden schiet wint het zil-
veren kermis kruis, ook wel erekruis genoemd. 
Men kan nu ook eens de sfeer en de druk 

beleven van het afschieten van de vogel. Dit 
evenement, georganiseerd voor alle inwoners 
van Aarle-Rixtel en omstreken, vindt plaats op 
het gildeterrein aan de Havenweg 6a te Aarle-
Rixtel, en start om 15.00 uur. Deze feestelijk 
middag is gratis te bezoeken en aan een drankje 
en hapje hoeft het u niet te ontbreken.  

De kermisdinsdag staat geheel in het teken van 
het zogenoemde ‘Koningsschieten’. Voor de gil-
debroeders van het O.L.V. gilde, welke dit jaar 
schieten om het Koningschap. Iedereen die dit 
wil aanschouwen is hierbij van harte welkom. Het 
evenement start om 15.00 uur aan het Jan van 
Dooren paviljoen, Hagelkruisweg te Aarle-Rixtel.

Naast de folklore en feestelijke festiviteiten is 
er op maandag 24 en dinsdag 25 augustus om 
9.30 uur een plechtige gildemis in de RK kerk 
van Onze Lieve Vrouwe Presentatie.

Outdoor Beats bij Tienerwerk Laarbeek
Laarbeek - Net na de vakantie, op 19 septem-
ber, start Tienerwerk Laarbeek met het eer-
ste Outdoor Beats event voor het voortgezet 
onderwijs in het nieuwe schooljaar. Outdoor 
Beats is een vervolg op de 2014 editie, welke 
toen voor de eerste keer gehouden werd. Dit 
jaar is gekozen voor dezelfde locatie, om-
dat deze bewezen geschikt is voor Outdoor 
Beats. Namelijk het evenemententerrein aan 
de achterzijde van het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. 

Welkom aan de nieuwelingen welke eindelijk 
op het voortgezet onderwijs zitten en daar-
door toegang gekregen hebben tot de Beats 
evenementen. Outdoor Beats wordt muzi-
kaal ondersteund door: DJ Feest drace, De 
Boevenbende en DJ Caspian.

De deuren gaan om 19.45 uur open voor pu-
bliek. De avond zelf start om 20.00 uur. De toe-
gang tot het openlucht Outdoor Beats event 
is bedoeld voor alle Laarbeekse jongeren van 
het voortgezet onderwijs in het bezit van een 
geldige schoolpas. De aanvang van de voor-
verkoop wordt later nog gecommuniceerd. De 
kaartjes kosten €3,50 in de voorverkoop en 

€5,00 aan de deur (indien nog beschikbaar).
De DJ’s geven aan er weer veel zin in te heb-
ben. De muziekstijl, uitstraling, en opzet van 
deze Outdoor Beats wordt aan het thema en 
aan de doelgroep aangepast, zodat de jonge-
ren zich verbazen, thuis voelen en uitzien naar 
een volgende keer. Entertainment en de no-
dige effecten zorgen voor leuke situaties.

De ingang van het terrein is te bereiken aan 
de achterzijde van het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. De fietsen kunnen op het 
terrein worden geparkeerd. Tijdens de Beats 
events gaat er geen alcohol geschonken wor-
den. Om 00.00 uur is het feestje weer afgelo-
pen. Zorg dat je erop tijd bent.
 
Tienerwerk Laarbeek is initiatief van de 4 ac-
tieve tienerwerken binnen Laarbeek: Yammas, 
De Boemerang, &RG Teens en Cendra. 
Inmiddels is site van Tienerwerk Laarbeek 
weer geheel up-to-date en staan alle Beats 
events op de kalender. Verder staan ook de 
foto’s van het laatste evenement op de site. 
Kijk voor verdere informatie op 
www.tienerwerklaarbeek.nl of sluit je aan op 
Facebook en Instagram.

Fotograaf: Monique Verhagen

Ophalen materialen kindervakantieweek 
Mariahout
Mariahout - De vakantie zit er bijna op. 
Maar voordat de school begint, is er eerst 
nog de kindervakantieweek in Mariahout. 
Een week vol kleur, pret, sportiviteit en ge-
zelligheid.

De organisatie van kindervakantieweek 
Mariahout heeft jullie gevraagd om mate-
rialen en andere spullen te verzamelen/be-
waren voor deze week. Zij komen al deze 
materialen en spullen zaterdag 22 augustus 

graag bij jullie ophalen. Dit doen ze vanaf 
9.00 uur. Dus zet de spullen op tijd langs de 
weg en zet er even bij dat deze voor de kin-
dervakantieweek zijn. Woon je in het bui-
tengebied van Mariahout en heb je spullen? 
Dan kun je bellen met tel. 06-51651065.

Graag zien ze jullie komende maandag 
om 9.00 uur op het veldje aan de Nieuwe 
Erven. Tot dan!
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Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

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

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

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

RTL 4 Lifestyle experience was 
bij Basicfl ow in Aarle-Rixtel! De 

uitzending is te zien op zaterdag 22 
augustus om 13.25 uur op RTL 4

Blijf zelf ook fi t en ontspannen na je 
vakantie en kom bij ons langs voor 

-Yoga-massage-beauty-voedingtips 
of geef je op voor onze workshops.

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 
De Wellness Spa in Aarle-Rixtel 

PNL houdt voorbespreking

Eerste stap in nieuw beheer en exploitatie 
sporthallen 

Laarbeek - PNL houdt maandag 24 augustus haar 
openbare voorbespreking ter voorbereiding op de 
commissievergaderingen van die week. Deze eer-
ste voorbespreking na de vakantie vindt plaats in 
zaal de Koekoek, aan de Dorpsstraat in Lieshout. 

Op deze voorbespreking komen de punten aan de 
orde zoals die op de agenda’s van de diverse com-
missies staan, o.a. stand van zaken bouwplannen, 
wijziging Gemeenschappelijke regeling BLINK, 
stand van zaken voorzieningenclusters, documen-
ten ter voorbereiding overdracht en aansturing 
GR Peel 6.1, invoering beloningssysteem voor 
buurten, jaarrekening Atlant Groep 2014, begro-
ting 2016-2017 werkbedrijf Atlant De Peel i.o., 
de motie van PNL over grootonderhoud sport-
velden/kunstgrasveld, nota Lokale Heffingen 

2015-2018, nota reserves en voorzieningen 
2015, vaststellen wijzigingen begroting 2015. 
De volledige agenda met bijbehorende stukken 
kunt u raadplegen op de website van de gemeen-
te Laarbeek, klikken bij ‘Meteen naar’ op ‘Bestuur 
en organisatie’ en dan op  ‘vergaderkalender/-
stukken’. Ook kunt u de gratis app ‘iBabs’ in-
stalleren op uw tablet, en daarbij de gemeente 
Laarbeek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, heeft 
u vragen of opmerkingen, ook over andere on-
derwerpen, dan bent u van harte welkom op 
maandag 24 augustus, aanvang  20.00 uur in 
zaal De Koekoek  te Lieshout. De koffie en thee 
staan klaar!

Laarbeek - Met het ondertekenen van 
een overeenkomst tussen Marian van den 
Elsen en de gemeente Laarbeek, is een eer-
ste stap gezet in de verbetering van het 
beheer en de exploitatie van de sporthal-
len in Laarbeek. Marian van den Elsen is 
met ingang van 1 september a.s. beheer-
der/exploitant van sporthal De Klumper in 
Lieshout.

In gesprek
Voor het beheer en exploitatie van D’n 
Ekker ín Beek en Donk is de gemeente 
Laarbeek in een vergevorderd stadium met 
een potentiele beheerder/exploitant. Een 
aantal praktische zaken moet nog worden 
opgelost, maar dat is geen reden voor de 
beoogde beheerder om noodzakelijke voor-
bereidende werkzaamheden voor het nieu-
we seizoen niet al uit te voeren. Wethouder 
Greet Buter; ”De manier waarop we met 
elkaar in gesprek zijn en het enthousiasme 
waarmee aan de slag is gegaan, geeft ons 
alle vertrouwen dat het met het D’n Ekker 
goed komt.” 

Beheer en exploitatie van gemeenschaps-
huis/sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel blijft 
in handen van Hans Gerrits.

Onderzoek
Maatschappelijke ontwikkelingen en 
de feitelijke situatie in Laarbeek maak-
ten het wenselijk om onderzoek te doen 
onder de gebruikers van de gemeen-
schapshuizen, sporthallen en gymzalen in 
Laarbeek. Op basis van hun ervaringen 
en adviezen voor verbetering streeft de 
gemeente naar meer hart en ziel in het 
beheer in een gezond financieel kader. 

‘T Café van Lieshout

DORPSSTRAAT 58 - 5737 GD  LIESHOUT

1ste Café v. Lieshout  
Driebandentoernooi 

Inschrijven tot 1 september

Opgeven per email: info@cafevanlieshout.nl of jambiemans2@onsbrabantnet.nl
Opgeven per telefoon: 0492-465163
Opgeven aan de bar is ook mogelijk

Van 9 t/m 19 september | Voor alle Laarbeekers
Inschrijfgeld €7,- (Dit wordt geheel het prijzengeld)

We spelen 1ste ronde in poulesysteem. 
Poules naargelang aantal deelnemers en op gemiddelde

Mooi UIT in Laarbeek
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AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

APK-ACTIE BIJ AUTO CORSTEN

€29,95
INCLUSIEF

VIERGASTEST/ROETMETING EN RDW AFMELDKOSTEN

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

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

vrijdag 28 augustus 20:30 uur

ABBA TriBuTe

Mooi UIT in Laarbeek

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Laarbeek – De fractie en leden van PvdA Laarbeek 
vergaderen maandag 24 augustus om 19.00 uur bij 
Café Thuis aan het Heuvelplein in Beek en Donk.

De commissievergaderingen van de komende we-
ken worden dan voorbesproken. De vergadering 
commissie Sociaal domein staat gepland op 25 
augustus, de vergadering commissie Ruimtelijke 

Ordening op 26 augustus. De commissie Algemene 
Zaken is verplaatst naar 1 september. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te praten over de ver-
schillende onderwerpen.

ABL houdt vooroverleg
Laarbeek - ABL houdt  zoals altijd een voorover-
leg, bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners 
van Laarbeek. Dit om hun commissieleden de juis-
te boodschap mee te geven, over de punten, welke 
uitvoerig in de komende commissievergaderingen 
besproken worden. 

Mocht u over de agendapunten, of andere za-
ken  met de commissieleden en de raadsleden, de 
wethouder, bestuur en ABL-leden van gedachten 
willen wisselen, dan bent u van harte welkom op 

maandag 24 augustus in de Kapelstraat 34 tegen-
over de kerk te Donk. Laat uw stem/mening tellen. 
De complete agen-
dapunten kunt u 
vinden bij www.
laarbeek.nl onder 
stukken van de 
commissievergade-
ringen. De koffie 
en thee staan klaar.

Jeugdtoneel Lieshout zoekt met spoed 
een toneelspeler
Lieshout - Wegens het wegvallen van een jeugd-
lid is het jeugdtoneel met spoed op zoek naar een 
jongen van 12 tot en met 16 jaar die toneelspelen 
leuk vindt en graag meteen aan de slag wil. Elk 
nieuw lid is welkom, voel je je aangesproken, geef 
je dan snel op.

Zij repeteren vanaf 7 september tot en met 23 no-
vember elke maandag van 19.30 tot 21.30 uur in 
het Dorpshuis te Lieshout, het stuk: ‘een vrouw 
voor elke dag’.
Mark Overgauw heeft het prima voor elkaar. Voor 
elke dag een andere vrouw. Een ideale situatie. 
Totdat, hij tijdens een vreselijk noodweer, al z’n 

vrouwen één voor één juist bij hem komen schui-
len. De onderlinge vijandigheid tussen de vrouwen 
wordt door Rene, de vrouwelijke klusjesman van 
Mark omgezet in een frontale aanval op mark. 
Ze kleden hem letterlijk en figuurlijk uit. Hij wordt 
compleet gek gemaakt. Een waanzinnig blijspel met 
een waanzinnig slot. De voorstellingen worden ge-
speeld op vrijdag 13 en zaterdag 14 november van 
19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis in Lieshout.  

Lijkt toneelspelen jou leuk en wil je meteen aan 
de slag? geef jezelf dan nog snel op en stuur een 
mail naar m.cruts@chello.nl of bel voor vragen met 
Mariëlle Cruts, tel. 06-50878577.

LEZERSPODIUM
Afsluiten deel eigen weg Tuinstraat
Anderhalf jaar geleden hebben wij in Beek en 
Donk  het huis aan het einde van de Tuin-
straat gekocht. Het huis heeft jaren leeg ge-
staan en er  moest  veel aan opgeknapt wor-
den. We hebben het toch gekocht,  voor de 
prachtige ligging aan het Aa kanaal, de rust 
en privacy door de ligging aan een doodlo-
pende en eigen weg. Voor een deel  is huis en 
tuin weer netjes geworden, met behulp van 
goede vakmensen uit de buurt. Al zijn we nog 
lang niet klaar. 

Waar we minder gelukkig mee zijn is dat men-
sen ons pad hebben opgenomen in het uit-
laatrondje met de hond. Het is enorm smerig 
als er op je pad gescheten wordt. Bovendien 
vinden we het een inbreuk op onze privacy, 
het pad kijkt namelijk uit op de achtertuin en 
er wordt regelmatig gekeken waar we mee 
bezig zijn.

We hebben contact gezocht met de gemeen-
te met de vraag of we ons deel van de ei-
gen weg mogen afsluiten. Daar is goed naar 

gekeken en we hebben een bevestiging ge-
kregen dat we die mogelijkheid hebben. Het 
pad is ons eigendom, is niet opgenomen in 
de openbare wegenlegger, heeft een agrari-
sche bestemming en de vorige eigenaar heeft 
openbaarheid voorkomen door kenbaar te 
maken dat de weg “slechts ter bede voor een 
ieder toegankelijk is” door het plaatsen van 
een bordje en bovendien is de weg een aantal 
keer voor een dag afgesloten geweest. Om-
dat dit betekent dat er geen vergunning of 
melding aangevraagd hoeft te worden, komt 
het niet automatisch in De MooiLaarbeek-
Krant. Op deze manier willen we het toch 
openbaar maken.

We beseffen dat het een breuk is in een jaren-
lang patroon voor sommige buurtbewoners 
maar vragen op deze manier toch begrip. Het 
wandelpad aan het Aa kanaal blijft wel be-
reikbaar via de Monseigneur Verhagenstraat 
en de Bosscheweg.

Bewoners Tuinstraat 28, Beek en Donk
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Kermis Aarle-R� tel
Het is weer bijna zo ver! De kermis in Aarle-Rixtel staat weer voor de deur… 

Van zaterdag 22 t/m dinsdag 25 augustus is er volop vertier en gezelligheid te vinden op de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Opgesteld staan de 
autoscooter, draaimolen, grijpkranen, foto-schietsalon, baby� ug, lunapark, rups, lijntrekspel, hengelsport. En natuurlijk wordt de inwendige mens 

niet vergeten, omdat de gebakkraam, suikerspin- en popcornwagen, viskraam en suiker- en nougatwagen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Altijd wat te doen op de kermis!
Naast de eerder genoemde attracties en eetkraampjes zijn er ook extra activiteiten gepland.

Zaterdag is de opening met verloting van vrijkaartjes en knuffels van Mickey Mouse.
De kermis in Aarle-Rixtel wordt dit jaar op zaterdag 22 augustus om 14.00 uur of� cieel geopend door wethouder Frans van Zeeland. Bij de opening 

worden tien knuffels en vrijkaartjes verloot. Je maakt kans op deze vrijkaarten door de originele bon uit De MooiLaarbeekKrant in te vullen en 
tussen 13.30 en 14.00 uur in de ton op het kermisterrein te stoppen. Om 14.00 uur worden de prijswinnaars bekendgemaakt. 

Zondag forever hands: Tussen 12.00 en 17.00 uur kun 
je gratis van je hand een wax model laten maken.

Dinsdag tussen 17.30 en 18.30 uur kun je de tweede bon uit De MooiLaarbeekKrant op de kermis in de 
daarvoor bestemde ton deponeren. Met deze loterij kun je leuke speelgoedprijzen winnen, 

met als hoofdprijs: een step.

Deze bon kun JE op dinsdag 25 augustus 2015 vanaf 17.30 uur in de bus op het kermisterrein deponeren.,
om 18.30 uur VINDT de trekking plaats. Om aanspraak te maken op de prijs dien JE op het kermisteRrein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan maar 
1 prijs gewonnen worden en maximaal 1 prijs per adres.

L  

 
Kermis Aarle..-Rixtel
maak kans op leuke prijzen.

NAAM

ADRES

L  

 
Kermis Aarle..-Rixtel
maak kans op vrijkaartjes

NAAM

ADRES

Deze bon kun JE op Zaterdag 22 augustus 2015 vanaf 13.30 uur in de bus op het kermisterrein deponeren.,
om 14.00 uur VINDT de trekking plaats. Om aanspraak te maken op de prijs dien JE op het kermisteRrein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan maar 
1 prijs gewonnen worden en maximaal 1 prijs per adres.
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PAK JE VOORDEEL TOT -50% 

Ornamenten

50
tot

Bomen, heesters 
en vaste plantenen vaste plantenen vaste planten

50
tot

Sfeer- en cadeau 
artikelen

Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau 

50
tot

Tuinmeubelen 

50
tot

Potterie

50
tot

Barbecues

25
tot

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

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Heerlijk softijs

Parasols

50
tot

ParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasols
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SALE

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Van 7 t/m 28 augustus 
gesloten i.v.m vakantie

Redacteur: Thea Wich
 

Aarle-Rixtel – Vroeger was het leven 
gemakkelijk. Je zette de lege melk-
flessen aan je deur, deed er een briefje 
bij met een nieuwe bestelling en even 
later werden de gevraagde melkpro-
ducten afgeleverd door Christ (78) 
of Gijs (70) Verhoeven. Van 1955 tot 
1990 reden zij met hun melkwagens, 
later winkelwagens, door Aarle-Rixtel 
en omgeving om menig huishouden 
van zuivel te voorzien.

De gebroeders Verhoeven groeiden op 
aan de Lieshoutseweg te Aarle-Rixtel. 
Hun vader was daar vanaf begin jaren 
’50 melkboer. Met paard en wagen 
trok hij door het dorp. Toevalligerwijs 
belandde zoon Christ op het eind van 
zijn diensttijd ook op de melkwagen: 
“Toen ik afzwaaide, had ons vader het 
in zijn rug. Ik moest hem daarom tij-
delijk assisteren. Toen later bleek dat 
het een hernia was en hij moest stop-
pen als melkboer, ben ik er in blijven 
hangen.”

Na een poosje werd het paard inge-
wisseld voor een heuse ‘Spijkstaal’. 
Met deze elektrische melkwagen trok 
Christ dagelijks door het dorp: “Er 
werd in die tijd veel meer melk ge-
dronken dan nu. Bijproducten zoals 
yoghurt en vanillevla bestonden nog 
niet. Er waren geen koelkasten. De 
mensen hadden daarom iedere dag 
verse melk nodig.” 

Broer Gijs hielp ’s zaterdags vaak 
mee. Vanaf begin ’63 kreeg Christ 
het, mede door de strenge winter, zo 
druk dat hij zijn broer vroeg om bij 
hem in dienst te komen. Gijs licht toe: 
“De boten lagen vastgevroren in het 
kanaal. Wij hadden daardoor extra 
klanten.” De extreme kou zorgde vol-
gens Gijs ook voor hilarische taferelen: 
“Ons moeder had bivakmutsen en 
handschoenen voor ons gebreid. Toen 
we daarmee bij garage Sterken aan de 
Oranjelaan binnenkwamen schrokken 
die zijn best. Ze dachten dat het een 
overval was.”

In het voorjaar van ’63 werd er een 
tweede melkwagen aangeschaft 
waarmee de jonge Gijs ging venten. 

Gijs Lacht: “Ik was net achttien. Ik heb 
nog een paar maanden zonder rijbe-
wijs gereden.” De melk was toen nog 
‘los’ te koop. “In de wagen stonden 
de melkkruiken met een kraantje”, al-
dus Gijs: “Wij tapten de melk in een 
kan en gingen daarmee bij onze klan-
ten achter om. Daar werd de melk in 
een pan geschonken.”

Later, Gijs was inmiddels net als zijn 
broer zelfstandig melkboer, werd de 
melk niet meer ‘los’ verkocht maar in 
glazen statiegeldflessen. Klanten zet-
ten hun lege flessen aan de deur met 
een bestelbriefje erbij. Christ herinnert 
zich nog dat het in die tijd zwaar til-
len was: “Plastic werd niet gebruikt. 

Kratten waren van ijzer. Een volle krat 
woog denk ik veertig kilo.”
Doordat de gebroeders dagelijks bij 
klanten aan de deur kwamen, werden 
zij regelmatig gevraagd voor klusjes in 
de huishouding. “Wasmachines waren 
er niet”, vertelt Christ, “Op maandag 
werd je daarom vaak gevraagd om de 
zware pannen met de kookwas van 

het fornuis te halen.” “Eigenlijk was je 
ook een beetje sociaal werker”, voegt 
Gijs toe: “Zo heb ik een jaar lang we-
kelijks een zieke man in en uit bed ge-
holpen.”

De overstap naar een winkelwagen 
werd door beide broers begin jaren 
’70 gemaakt. “We kregen meer con-
currentie van het winkelbedrijf”, legt 
Christ uit: “Die gingen ook melkpro-
ducten aanbieden. Wij waren daarom 
genoodzaakt meer kruideniersproduc-
ten te gaan verkopen. Met onze win-
kelwagens konden wij een volledig as-
sortiment aanbieden. Onze Gijs deed 
de ene helft van Aarle, ik de andere.”

Door privé omstandigheden is Christ 
in ’90 genoodzaakt te stoppen met 
zijn zaak. Gijs, die vanaf ’87 zijn pro-
ducten verkoopt vanuit een winkel aan 
de Kouwenberg, stopt in 2000; ook 
door privé omstandigheden. De ge-
broeders kijken met veel plezier terug 
naar hun leven als melkboer. Christ: 
“We hadden een mooi, fijn leven dat 
we grotendeels zelf in konden vullen, 
Dat trok ons wel.” Gijs: “Wij zijn een 
beetje vrijbuiters. We wilden graag iets 
voor onszelf doen. Wij hielden van het 
vrije leven.” “Nog steeds trouwens”, 
aldus een lachende Christ.

dE GebRoEdeRS vErHoeVeNdE GebRoEdeRS vErHoeVeNdE GebRoEdeRS vErHoeVeN

Kratten waren van ijzer. Een volle krat 

Doordat de gebroeders dagelijks bij 
klanten aan de deur kwamen, werden 
zij regelmatig gevraagd voor klusjes in 
de huishouding. “Wasmachines waren 
er niet”, vertelt Christ, “Op maandag 
werd je daarom vaak gevraagd om de 
zware pannen met de kookwas van 

aldus een lachende Christ.

Gijs (l) en Christ (r)

Eiland 5-daagse
De 5 bewoonde Waddeneilanden ont-
dekken te voet, op de fiets of per step. 
Hiervoor was van 7 tot en met 14 au-
gustus de mogelijkheid voor. Wij, Ha-
rold en Tiny hebben gewandeld. Eerst 
vanuit Harlingen met een vloot van 10 
historische zeilschepen naar Texel geva-
ren om zo elke dag een volgend eiland 
aan te doen. Een heerlijke ontspannen 
manier om te ontdekken hoe verschil-
lend de natuur op de eilanden is. Van 
bebossing tot heide, van duinen met 
meeuwen tot graslanden met Schotse 
Hooglanders of binnenwatertjes en 
veel of weinig vogels. Verwonderlijk 
dat ook elk Noorzeestrand toch ook 
anders is. Het ene echt zanderig het 
andere vol schelpen of krabben. Aan 
de Waddenzee kant het gezicht van 
schepen die droog komen te liggen bij 
eb, waar je via de Waddenbodem naar 
toe kunt lopen. De mooie zonsonder-
gangen boven de Noordzee. De nacht 

van woensdag op donderdag op het 
Wad verankerd doorgebracht en op het 
dek liggende genoten van de meteorie-
ten regen, welke in de donkere heldere 
hemel goed waarneembaar was. De 
ochtend daarna vervolgens een mooie 
zonsopkomst zo midden op het water. 
Donderdag via het Lauwensmeer en de 
kanalen naar Leeuwarden van waaruit 
we vrijdag weer doorvoeren naar Har-
lingen. Daar aangekomen weer uitsche-
pen en de machtig mooie week vol met 
herinneringen aan het varen, de uit-
zichten, zeehonden op een zandbank, 
en de mooiste plekjes op de eilanden is 
weer voorbij.
Voor een ieder die van bewegen in de 
Nederlandse natuur houdt zeker een 
aanrader om eens mee te maken. Het 
geheel wordt georganiseerd door Fries-
land beweegt.

Groetjes Harold en Tiny van Alphen

’50 melkboer. Met paard en wagen 
trok hij door het dorp. Toevalligerwijs 
belandde zoon Christ op het eind van 
zijn diensttijd ook op de melkwagen: 
“Toen ik afzwaaide, had ons vader het 
in zijn rug. Ik moest hem daarom tij-
delijk assisteren. Toen later bleek dat 
het een hernia was en hij moest stop-
pen als melkboer, ben ik er in blijven 

Na een poosje werd het paard inge-
wisseld voor een heuse ‘Spijkstaal’. 
Met deze elektrische melkwagen trok 
Christ dagelijks door het dorp: “Er 
werd in die tijd veel meer melk ge-
dronken dan nu. Bijproducten zoals 
yoghurt en vanillevla bestonden nog 

len was: “Plastic werd niet gebruikt. 

Gijs in zijn winkelwagen

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in 
samenwerking met Savant culinair elke 
2 weken een restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij. 

De eerste avond na de vakantieperiode 
vindt plaats op dinsdag 1 september. 
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 27 augustus 
15.00 uur. U kunt dit doen via het se-
cretariaat van ViERBINDEN, tel. 0492-
328800 of via een e-mail naar stich-
ting@vierbinden.nl.

Voor 1 september staat het barbecue-
menu op het programma: gemarineer-
de kipfilet met ontbijtspek, speklap, ge-

marineerde biefstuk, aardappelsalade 
met ei, gemengde rauwkostsalade, 
verse fruitsalade, diverse sausjes en 
stokbrood met kruidenboter, roomvla 
met bessencompote en slagroom. Voor 
het driegangenmenu betaalt u €13,50.

LEZERSPODIUM
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Eindelijk ga
at het weer goed m

et mijn 

man. Op 13-05-2015 getrouwd na veel 

pijn! Tweede hernia
 gekregen, v

eel 

medicijnen en
 1,5 week in het 

ziekenhuis 

gelegen voo
r de bruiloft, dat h

et miss-

chien niet 
door kon g

aan.. Toch doorla
-

ten gaan met medicatie en 
een geweldig 

feest gehad
 bij mijn oom en tante in

 de 

tapperij!!! 
Nu drie maanden verd

er en 

geopereerd 
en het gaat

 steeds bet
er met 

hem! Eindelijk 
weer op de b

een! Ben zo
 

trots op h
em!! Nu eindelijk ge

nieten van 

ons nieuwe huis en ons g
ezin als dh

r en 

mevr van Emmen!! Love y
ou schat!!

Donderdag 20 augustus 2015

In Westkapelle bij het monument van 

de commando’s, waar in de oorlog de 

dijkdoorbraak was. Wilhelmien van Box-

tel, Adri Rongen, Jan Vorstenbosc
h en 

Bianca Vorstenbosch

Vakantiefoto van de beroemde Ex-
ternsteine, een formatie zandstenen 
uit krijt. 120 miljoen jaar oud, nabij 
Paderborn in het Teutoburgerwoud 
Duitsland. Met vriendelijke groeten, 
Gerard Claessens uit Mariahout

Laarbeek 
viert vakantie

Rens en mama Esther genieten 

samen op het Franse strand!
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viert vakantie
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Onze zoon Martijn wilde ook even zijn hand op de Tafel(berg) leggen in Zuid-Afrika in Kaapstad. Groetjes Jeanette Rooijakkers

Mark Dorpsstraat 5 | Lieshout
0499 422 224

* De afgebeelde producten kunnen afwijken van de producten in de shoppertas.

2087800 DIO Advertentie beste D.I.O. Drogist 2013 Mark.indd   1 24-01-14   09:14

Waardebon
ter waarde van 
€ 25,00

Vakantie = met opa en oma naar het pret-

park! Misha en Jens hebben de grootste 

lol in de achtbaan. Het was een hele leuke 

dag. Xxx van opa Peter en oma Arna

geopereerd 
en het gaat

 steeds bet
er met 

hem! Eindelijk 
weer op de b

een! Ben zo
 

trots op h
em!! Nu eindelijk ge

nieten van 

Een lekker glas witte wijn erbij drinken 

hoort als traditie in de Südsteierische 

Weinstraße / provincie Steiermark, 

Oostenrijk als de ‘Klapotez’ (molen 

dienend als vogelverschrikker) wordt 

opgezet. Groetjes van Hannah, Giannico, 

Thomas, Rene, Sam en Veronique. Aarle-
Rixtel.

Rooijakkers

Samen thuis zwemmen in Lieshout. 

Gr Josje en Vinn
ie van Emmen

Lieke en Sanne Knaapen zwemmen in 
de tuin bij Truus Hollanders: dikke 

pret!

Mijn kleindochter Suus Debeij op 

vakantie in Senegalia (Italië). Inge-

zonden door Mia Debeij

mevr van Emmen!! Love y
ou schat!!

Lucas en Iris genieten van het meer in Zeeland. Zelf varen in een motorboot.

Sarah geniet van een 
dagje strand 

aan het meer in Zeeland.

Jordi en Ruben oefenen heel goed in 
het eten van stokbrood. Je hebt daar 
een grote mond voor nodig, anders 
past ie niet. Saint-Malo, Frankrijk. 

Ingezonden door Ronald Pool

WINNAAR!
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Fijn aan zee! Strand van Mimizan 

in Frankrijk. Liv
 van der Linden

Jeu de boules op ‘n mooi strandje 
in Vergel (Spanje), waar het goed 
vertoeven is! Ingezonden door 

Hannie van Ansem

Vakantie in eigen dorp. Genieten 
van een pilsje bij het Cornelius-
kapelletje in Boerdonk! Kees en 

Mia de Koning (Boerdonk)

Een leuke vakantie in Cadzand. 

Groetjes, Mieke v.d. Heuvel

Zo kan het ook, 2 pk voor de caravan spannen. Gr. Theo Schoenmakers

www.oltm.nl

Waardebon

2 Kaarten voor 
Armand & The Kik

Helemaal in stijl samen met “Anouk Onderbroek” op de foto op Camping De Paal! Groetjes fam. Donkers
Fenna en Evy genoten van een paar 

dagen Scheveningen, met als 
hoogtepuntje een ontmoeting met 

Spike van DI-rect 
@Hotel DI-rect Scheveningen!

Onze Sten, de kleine fotograaf, die prachtige plaatje heeft geknipt in het mooie Oostenrijk!! Groetjes Simon, Judith, Jur en Sten

Tikkie spelen tijdens een natte, 
maar wel ontzettend mooie vakantie 

in Schotland. Groetjes Lauren!
maar wel ontzettend mooie vakantie 

Jim Schrama viert vakantie bij opa 

en oma in de tuin, met een fi ets uit 

papa’s winkel!

Maaike geniet in de fi etskar in 
tijdens haar eerste vakantie. 

Groetjes, Dieuwke Schotanus

Een foto die we gemaakt hebben op de 
Waddenzee ter hoogte van Schiermon-
nikoog. De zon doet haar intrede zo aan 
het begin van de nieuwe dag. Groetjes 

Harold en Tiny van Alphen

Noah op zijn eerste vakan
tie. Heer-

lijk genoten in een pr
achtige zonnige 

week in Eersel. Met zo’n lach gaat de 

zon wel schijnen! Groetjes Sanne van 

Oeffel en Noah van der Linden.

“Van elkaar genieten in een Thüring-
er weide.” Groetjes van Claudia en 

Carlo
WINNAAR!
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Sportend Laarbeek

SALE  SALE  SALE  SALE  

Korting oplopend tot 

EXTRA ACTIE: Bij aankoop van 
kleding zijn alle BBB accessoires BTW vrij.

Afh ankelijk van aantal en merk

24 t/m 29 augustus

90%
Openingstijden Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00

Papenhoef 21, Lieshout        www.triafi etsen.nl  Voor meer aanbiedingen bezoek onze winkel

Fiets & Regenkleding

Bij aankoop van Bij aankoop van 
kleding zijn alle BBB accessoires BTW vrij.

Bij aankoop van 
kleding zijn alle BBB accessoires BTW vrij.

Bij aankoop van 

Stefanie Baten Brabants 
Kampioen springen DE/M

Aarle-Rixtel - Na een succesvol zo-
merseizoen heeft ponyclub O.L.V. 
Ruitertjes uit Aarle-Rixtel de volgende 
kringkampioenen dressuur: Anne van 
Schijndel met Evy klasse DB en Karlijn 
Kuypers met Quinty klasse DL1. Het 
viertal CDE klasse L, bestaande uit 
Fleur Jansen, Anne van Schijndel, 
Alyssa van der Linden en Karlijn 
Kuypers, werd ook kringkampioen. 
 
Zaterdag 15 augustus werden de 
Brabantse Kampioenschappen verre-
den in Zijtaart. Ondanks het regenach-
tige weer wist het viertal, ditmaal met 
Frederique Kuypers in plaats van Alyssa 
van der Linden, de 2e prijs te bemach-
tigen. Verder mochten individueel drie 
dressuurcombinaties van de vereniging 
deelnemen. Anne van Schijndel, Karlijn 
Kuypers en Maartje Verbakel. Anne be-
haalde met haar pony Evy een mooie 
7e prijs met 65,83%. Karlijn Kuypers 
met Quinty en Maartje Verbakel met 
haar pony Kyara hadden goed gere-
den, maar vielen helaas buiten de prij-
zen. 
 
Aan de Brabantse Kampioenschappen 
namen ook de volgende springruiters 
deel: Anne Verbakel met Kenzo klas-
se D/B, Maartje Verbakel met Kyara 
DE/L en met Hamlet’s Hollywood 
DE/M, Stefanie Baten met Wechelshof 
Dianthe klasse DE/M en met Powergirl 
DE/M en Piet van Bragt met Imogen 
DE/M.

 Anne Verbakel reed met haar pony 
Kenzo in zowel het basisparcours als 
in de barrage een supermooi foutloos 
parcours. Met 83 stijlpunten eindigde 
ze daarmee op een hele mooie 4e 
plaats. Zus Maartje Verbakel reed met 
Kyara in de klasse DE/L een foutloos 
basisparcours. In de barrage had ze de 
snelste tijd van iedereen, maar helaas 
ook een springfout. Ze ontving een 
mooie 8e prijs. Later op de dag reed 
Maartje met haar andere pony Hamlet’s 
Hollywood in de klasse DE/M, maar 
net als clubgenoot Piet van Bragt met 
Imogen hadden ze geen prijs. 

Ook Stefanie Baten reed in de klasse 
DE/M met haar pony’s Wechelshof 

Dianthe en Powergirl. Met beide 
pony’s reed ze zowel een eerste als 
een tweede foutloze manche. Na 
een spannende barrage werd ze met 
Powergirl 3e. Met haar pony Dianthe 
reed ze als enige combinatie een fout-
loze barrage. Ze won daarmee de ru-
briek en werd dus Brabants Kampioen! 
 
Op zaterdag 29 augustus worden de 
nationale KNHS Kampioenschappen 
(Hippiade) gehouden in Ermelo. 
Ponyclub O.L.V. Ruitertjes zal daar 
vertegenwoordigd worden door 
Maartje Verbakel met Kyara (springen 
DE/L), Stefanie Baten met Wechelshof 
Dianthe (springen DE/M) en het viertal 
CDE/L.

paardensport
SPARTA’25 NEGENTIG JAAR, 

NEGEN VOORZITTERS

Het boegbeeld van een voetbalclub is vaak 
de voorzitter. Sparta’25 is in zijn bestaan 
aangestuurd door negen voorzitters. Op de 
Donk werd al in 1920 op mede-initiatief van 
Toon van Neerven gestart met voetbal, maar pas 
op 6 november 1925 werd Sparta ’25 opgericht. 
De eerste voorzitter was Piet van Deursen. Hij werd in 1930 opgevolgd 
door Marinus van de Vorst. Deze voorzitter zou de langstzittende 
(36 jaar) voorzitter van de Beek en Donkse vereniging worden.

Leo van Griensven had de zware taak om zijn legendarische voorganger 
op te volgen. De club verhuisde van De Koppelen naar ‘t Heereind en 
in 1972 werd Sparta’25 Algemeen Kampioen van Nederland bij de 
amateurs. In 1981 werd Jan Hesselmans de vierde voorzitter. Hij zorgde 
voor de bouw van de staantribune en in 1984 promoveerde het eerste 
team naar het hoogste amateurniveau. 
Het was moeilijk een opvolger te vinden. Na twee jaar als ad interim 
voorzitter te hebben gefungeerd, werd Henk Verhappen alsnog 
voorzitter. Eind 1997 werd hij opgevolgd door Peet Verbruggen. Onder 
zijn leiding werd de reeds ingezette bestuurlijke hervorming afgerond, 
werd een fantastisch 75 jarig jubileum gevierd en werd een  nieuwe 
kleedaccommodatie gebouwd. De zevende voorzitter was Erik van der 
Vrande. Na vijf jaar nam hij afscheid. De vereniging werd twee jaar 
vertegenwoordigd door ad interim voorzitter Jan Leenders alvorens 
de eerste vrouwelijke voorzitter van Sparta’25, Brechje Biemans, werd 
gekozen. Zij  leidde de vereniging vijf jaar en zij zorgde dat de verbouwing 
van de kantine werd voltooid. In januari van dit jaar werd zij opgevolgd 
door de huidige voorzitter Roel Janssen.

Marinus van de Vorst

Brabants Kampioen springen DE/M Stefanie Baten met ‘Wechelshof Dianthe’
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Het talent van deze week, Stefanie Baten, kan haar bon tot 
donderdag 27 augustus ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Stefanie Baten

Stefanie Baten werd afgelopen weekend 
Brabants Kampioen Springen DE/M met 
‘Wechelshof Dianthe’

O.L.V. Ruitertjes

Stefanie Baten

Programma / Uitslagen

Voorspellingen!
Toch om gek van te worden hè, de 
talloze voorspellingen betreffende van 
alles en nog wat! Want waar kun je 
nou jouw voorspellingen over geven 
en wil je ze überhaupt wel kwijt en 
waarom wel of niet! En daarbij hoef je 
zelf geen voorspellingen te doen, maar 
kun je ook naar deze ‘vooruitblikken’ 
luisteren, om zodoende er profijt van 
te hebben, jouw kennis te vergroten 
om er zodoende ‘beter’ uit te komen, 
financieel, dan wel materieel! De ene 
keer word je ‘bang’ gemaakt met 
economische voorspellingen en een 
andere keer voorspellen ze je ineens 
meer koopkracht. Het ligt allemaal zo 
dicht bij elkaar en wie of wat moet je 
allemaal geloven? Want voorspellingen 
zijn toch allemaal niet waar, of toch? En 
kan iedereen zomaar een voorspelling 
doen?Zo ook met die voetbal WK- en 
EK-voorspellingen! Iedereen denkt het 
vooraf te weten en meestal komt het 
niet uit. De voorspellingen zijn positief 
als je optimistisch bent ingesteld en 
negatief als je bang bent dat het toch 
niks wordt en dat het dan alleen maar 
weer kan meezitten en je toch achteraf 
blij kunt zijn met het resultaat. Zie als 
grote voorbeeld het WK voetbal 2014, 
waar bijna iedereen Nederland de 
eerste ronde niet liet doorkomen... en 
zie, wat geschiedde? Toch iedereen blij, 
ondanks de sombere voorspellingen!
En wie wint dan meestal zo’n ‘poule’ op 
het werk, op school, of met vrienden 
onder elkaar? Juist ja, diegene die 
er het minste verstand van hebben, 
maar er het meeste over denken te 
weten! Ik denk dat dat komt, door 
het feit dat de echte voetbalkenner er 
te diep over nadenkt, voor en tegens 
tegenover elkaar afweegt en daarbij te 
veel het gezonde verstand in werking 
zet. Anderen die vullen maar wat in; 
kijken naar de kleur van de shirts, de 
benen van de voetballers, de mooie 
voetbalvrouwen, de spits die kan 
scoren, de stad waar ze vandaan komen 
en noem maar op... en dit alles zónder 
zich ook maar te bekommeren of ze 
nou kunnen voetballen of niet, tegen 
wie ze moeten...het maakt ze niet uit! 

En wie winnen dan de pot, het ‘treeke 
Moreeke’, de barbecue of zomaar die 
‘eer’? Juist ja, de onwetenden onder 
ons! Hebben jullie dat gevoel ook, of is 
dit wartaal van iemand die al vaak zo’n 
potje heeft verloren? Zo nu ook weer! 
Het moet niet gekker worden, maar ik 
zag op Facebook deze keer, dat er al 
een feestje georganiseerd is v.w.b. het 
kampioenschap van PSV in Eindhoven 
in 2016! Je zou je er al voor kunnen 
aanmelden om er bij te kunnen zijn! 
Kijk... en dan vraag ik me af wie deze 
voorspellingen maakt, gelooft, serieus 
neemt en er geld of iets anders op in 
durft te zetten! Dat is trouwens niet zo 
moeilijk! De PSV-fan zet er zijn huwelijk 
op en de Ajacied ook, maar dan met 
een andere winnaar op het eind van 
de competitie, want zo chauvinistisch 
zijn we dan wel. Trouwens, ook de 
Rotterdammers durven dit jaar weer 
voorzichtig voorspellingen te doen 
en geef ze eens ongelijk! Nee, ik 
hou het op voetbaluitslagen, week 
in week uit met Flexvoetbal. Dit met 
een stel voetbaldieren, vrienden, die 
het allemaal denken te weten en die 
allemaal hopen, na het genot van 
een heerlijke barbecue, niet met een 
‘leeuwenpak’ op stap te hoeven! Ik 
denk dat ik mijn voorspellingen nóg 
sneller moet invullen!

R. van den Enden

COLUMN

voetbal Bekerwedstrijden voor 
alle elftallen ELI

Brabantse kampioenschappen RV de Hoefslag 

Kimberly Loos Brabants 
Kampioen in hoogste klasse DZZ

Lieshout - Alle 6 seniorenteams 
van ELI spelen komend weekend 
hun eerste bekerwedstrijd. Deze 
staan vooral in het teken van de 
competitie, die op 6 september van 
start gaat.

Na afgelopen zaterdag in de twee-
de oefenwedstrijd Keldonk met 2-1 
verslagen te hebben, speelt ELI 1 
zaterdag de eerste bekerwedstrijd 
uit tegen Stiphout Vooruit. De aan-
vang is 18.00 uur. Hierna speelt het 

vaandelteam dinsdag 25 augustus 
eveneens voor de KNVB-beker thuis 
tegen ONDO 1, aanvang 18.45 
uur. Zaterdag 29 augustus tenslotte 
speelt ELI 1 thuis een bekerwed-
strijd tegen Blauw Geel’38 2.

Het bekerprogramma voor de ove-
rige seniorenteams en ELI Vrouwen 
voor de komende week staan bij 
programma en uitslagen in De 
MooiLaarbeekKrant.

ELI-jeugd
Maandag starten de trainingen van 
alle jeugdteams van ELI. Op zater-
dag 29 augustus wordt op het ELI-
sportpark het grote en erg attractie-
ve 9-tegen-9-toernooi gehouden, 
waaraan deelgenomen wordt door 
ELI E1.  Op die zaterdag spelen alle 
overige jeugdteams een oefenwed-
strijd. Op de 3 zaterdagen erna 
staan voor de jeugdteams beker-
wedstrijden op het programma.

Aarle-Rixtel - Na een succesvol 
zomerseizoen waren er bij RV de 
Hoefslag uit Aarle-Rixtel 3 kring-
kampioenen: Patrick Verbakel met 
‘Follow me’ (Springen Klasse L), 
Marjolein Kuijpers met ‘Faché’ 
(Dressuur Klasse B) en Lianne 
Verbakel met ‘Bora’ (Dressuur 
Klasse Z2). Het viertal en in het to-
taal 8 individuele combinaties wer-
den afgevaardigd naar de Brabantse 
Kampioenschappen Outdoor 2015 in 
Zijtaart.

Bij het springen in de klasse L reed 
Patrick Verbakel met Follow Me een 
super mooie 3e plaats! Hiermee heeft 
deze combinatie zich geplaatst voor 
de Nederlandse Kampioenschappen 
op 5 september in Ermelo.

Overige uitslagen bij het springen:
Veerle van Laarhoven met Vilde in de 
klasse L eindigde op de 28e plaats. 

Patrick Verbakel met Forever in de 
klasse M eindigde op de 15e plaats.

De uitslagen van de 6 dressuurcom-
binaties:
Klasse B: 7e plaats voor Marjolein 
Kuijpers met Faché, 11e plaats voor 
Kirsten Dirks met At First Sight
Klasse L1: 6e plaats voor Ingrid van 
Veggel met Euforia, 10e plaats voor 
Denise Kluijtmans met Floora
Klasse M1: 9e plaats voor Denise 
Kluijtmans met Champ
Klasse Z2: 10e plaats voor Lianne 
Verbakel met Bora

Het L viertal eindigde op de 3e plaats. 
In het viertal reden Marly Verbakel met 
Zodiera, Marjolein Kuijpers met Faché, 
Frank Kuypers met Vinice en Britt van 
de Vrande met Whinny, onder be-
geleiding van commandant Martien 
Verbakel mee. Lianne Verbakel was 
met Follow Me de reservecombinatie. 

RV de Hoefslag wenst Patrick Verbakel 
met Follow Me heel veel succes op het 
Nederlands Kampioenschap in Ermelo 
op 5 september!

Mariahout - Kimberly Loos was 
afgevaardigd naar de Brabantse 
Kampioenschappen in Zijtaart af-
gelopen zaterdag. Het 1e parcour 
was  moeilijk en hoog gebouwd 
, het 2e parcour was iets minder 
moeilijk, maar Kimberly reed met 
haar pony ‘Stakkato’ het beste en 
kreeg daardoor de kampioensde-
ken, mooie sjerp en medaille om-
gehangen.

Kimberly  gaat nu naar de 
Nederlandse Kampioenschappen 
om daar mee te strijden voor de 
titel Nederlands Kampioen. 

Ook heeft Kimberly de overstap 
gemaakt naar een 5-jarig paard 
waar ze in Nisse een keer  4e en 5e 
mee is geworden is. Er deden 50 
combinaties mee.

voetbal

ELI
Zondag 23 augustus  
11.30 Mariahout 3 - ELI 2
11.00 ELI 3 - NWC 4
10.00 ELI 4 - WEC 6
12.00 ELI 5 - Boerdonk 3
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 14 - ELI 6
11.00 ELI VR1 - Bavos VR1

Donderdag 27 augustus 
18.45 ELI 2 - Boekel Sport 4
18.45 MULO 3 - ELI 3

Mariahout
Uitslagen zondag 16 augustus
Mariahout  1 – Stiphout Vooruit 1   5-1

Zaterdag 22 augustus 
18.00  S.V. Brandevoort 1 - Mariahout 1

Zondag 23 augustus 
11.30 RKVV Keldonk 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - ELI 2
12.30 Mariahout 4 - Erp 5

Dinsdag 25 augustus 
19.30 Mariahout VR1 - Deurne VR1
18.45 Mariahout 1 - Mifano 1

Donderdag 27 augustus 
20.00 Mariahout 2 - Blauw Geel’38/JUMBO
18.45 Stiphout Vooruit 2 - Mariahout 3

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 12 augustus
1 Riky en Jan  61,67%
2 Ria en Gidi  58,67%
3 Marie-José en Mieke  55,42%
4 Nettie en Arno  54,58%
5 Marie en Frans  52,92%
6 Tonnie en Jurgen  50,00%

Uitslag dinsdag 18 augustus
1.Marie-José en Riek 65,06%
2.Cellie en Hans 62,80%
3.Gidi en Bets 75,74%
4.Tonny en Jo 56,43%
5.Mien en Jos 55,83%

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout.

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

LAATSTE RONDE
OPRUIMING!
Tot 70% Korting!

OP=OP
Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Patrick verbakel in actie op de 
Brabantse kampioenschappen

Kimberly Loos met ‘Stakkato’
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Donderdag 20 augustus 
Kindervoorstelling Dolfi narium 
- Hilaria
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

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

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

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

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

Maandag 24 augustus 
Zilveren Kermiskruisschieten
14.00 uur, Gildeterrein St. 
Margarethagilde Havenweg 6a, 
Aarle-Rixtel

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

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

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

Woensdag 26 augustus 
Ten Blakke
13.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 27 augustus 
Kindervoorstelling Magica unplugged
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 28 augustus 
Legends of the 90’s Party
20.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

Abba Tribute Band
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Zaterdag 29 augustus 
Stout Open Aarlese tennistoernooi t/m 
6 sept.
Sportpark De Hut, Aarle-Rixtel

Thuis Culinair
17.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 30 augustus 
Seizoensopening Flamingo’s en VV 
Mariahout
10.30 uur, Sportpark De Heibunders, 
Mariahout

BuffelRun
11.00 uur, Boerdonk

Fietstocht van kerk naar kerk
12.00 uur, Startpunt bij elke in gebruik 
zijnde kerk in Laarbeek

Spartan Color Experience
12.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

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

Middag van het Brabantse Lied
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Thuis Culinair
17.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Maandag 31 augustus 
Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

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

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

Julian Bekx is hier op vakantie bij de haven van Kiel (Noord Duitsland). Hij gaat sparen om zo’n boot te kunnen kopen.

Op vakantie in Emmen met onze hond Novak. Groetjes Connie Bosmans
Neefjes Dean en Dylan genieten en 
hebben dolle pret in de tuin van 
ome Leo en tante Jeanne, met de 

oude vijver als zwembad.

14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Heerlijk toeven in Nederland!!! Groetjes Lenn, Jinte en Vin van Berlo

Neefjes Dean en Dylan genieten en 
hebben dolle pret in de tuin van 
ome Leo en tante Jeanne, met de 

Uitstapje naar het strand van 
Breskens. Ingezonde door Christine v.d. Kerkhof

Fotograaf: Henri van Kollenburg

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

In Kroatië genieten Mark, Arno en Guus toch het meest van alles wat 
uit Laarbeek komt


