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Mariahout - Op vrijdag 9 augustus 
staat Miss Montreal met haar band in 
het Openluchttheater van Mariahout. 
MooiLaarbeek sprak met de geliefde 
zangeres. We stelden Sanne Hans 
enkele vragen, beginnend met de titel 
van haar laatste megahit: Hoe.

Je bent sinds 2008 een erkend artiest. 
Hoe beschrijf je het bestaan dat je 
sindsdien hebt?
“Nog steeds groeiende. De laatste jaren 
heb ik muzikaal gezien veel geleerd. 
Vandaag de dag zijn we steeds meer een 
energieke liveband. Het is hard werken, 
maar het blijft een enorm leuke baan.”

Artiesten hebben een druk bestaan. 
Hoe vul je je tijd het liefste in op het 
moment dat je een paar daagjes vrij 
hebt?

“Dan pak ik maar al te graag de auto en 
trek ik met m’n vriendje naar Zeeland. 
Lekker uitwaaien op het strand, eten 
en wandelen. Eveneens bezoek ik met 
plezier mijn ouders en familie. In drukke 
tijden zie ik ze namelijk nauwelijks.”

Je zong ooit het intro van Huisje, 
Boompje, Beestje. Hoe staat het met 
jouw huisje, boompje, beestje?
“Beetje bij beetje groeiende. Ik heb 
inmiddels al anderhalf jaar een schat van 
een vriend. Hij is iemand die me begrijpt 
en waar ik op aan kan. Daar ben ik dan 
ook super trots op. Momenteel huur ik 
nog een huis, maar ik ben druk bezig 
een leuk huisje te kopen. Met mijn 
huidige bestaan heb ik nog geen tijd 
voor een beestje. Mocht die tijd er wel 
komen, dan zal een hond de eerste keus 
worden.“

Verder ben je zeer actief jurylid bij 
De Beste Singer/Songwriter van 
Nederland. Hoe kijk jij aan tegen de 
huidige kandidaten?
“De groep is echt ontzettend leuk, 
grappig en heel lief. Muzikaal gezien ligt 
het niveau immens hoog. En ze blijven 
maar groeien. Het was af en toe zelfs 
dubbel om de kandidaten te beoordelen. 
Nu probeer ik daar lak aan te hebben!”

Je hebt net een drukke theatertour 
achter de rug. Hoe bereid je je voor op 
de dag dat je moet optreden?
“Dat verschilt per locatie. Op een 
festival ben ik zeer relaxed. Ik praat met 
iedereen, totdat ik besluit dat ik me maar 
richting de grime moet begeven. Om 
vervolgens nog een minuutje of tien in 
te zingen. Tijdens mijn tour begeef ik me 
voortdurend in mijn kleedkamer en ben 

ik veel meer ingetrokken. Een show van 
tweeëneenhalf uur vergt nu eenmaal 
meer voorwerk.”

Je hebt ooit in het voorprogramma van 
Coldplay mogen staan. Hoe was deze 
ervaring?
“Deze kans kwam achteraf gezien veel 
te vroeg voor mij. Ik was nog hartstikke 
jong en onervaren. Ik heb letterlijk net 
voor mijn opkomst nog moeten braken 
van de zenuwen. Uiteraard was het een 
fantastische ervaring, maar ik had deze 
gelegenheid liever wat later gekregen.”

Hoe laat je deze show tippen aan die 
van 9 augustus in Mariahout?
“Als ik nu terugkijk was mijn optreden 
toen ongelooflijk slecht. Het is daardoor 
niet heel moeilijk om het in Mariahout 
te overtreffen. Het wordt een mix van 
de theatertour met de festivaloptredens. 
Afwisselend met nieuwe stijlen en 
muzikale verrassingen. Een show met 
een lach en een traan.”

Aarle-Rixtel - Het is een drukke 
bedoening maandagavond op het 
veldje naast De Zonnetij in Aarle-
Rixtel. In een grijze tent staan 
diverse vrijwilligers tegeltjes 
te plakken op de Social Sofa. 
Binnenkort krijgt deze bank een 
plaatsje op de binnenplaats van 
het nieuwe wooncomplex. 

Sociale cohesie
Het initiatief voor deze Aarlese 
Social Sofa komt van Anne van 
de Ven en haar schoondochter 

Yvonne. “Veel senioren die 
wonen in De Zonnetij zijn vanuit 
Mariëngaarde daar komen wonen. 
Om meer sociale cohesie te krijgen 
tussen de bewoners is een Social 
Sofa een perfecte uitkomst”, aldus 
Anne. Het tweetal ging met dit 
‘sociale verhaal’ naar de gemeente 
om het idee aan te kaarten. Daar 
kregen ze groen licht.De bank 
maakt nu zijn doel al waar, terwijl 
de vrijwilligers het ontwerp op 
de bank verder afmaken, zitten 
er diverse buurtgenoten gezellig 

koffie te drinken op het veldje. 
Zon, ganzen en een senioren paar
Het ontwerp, wat straks te zien zal 
zijn op de bank, bestaat uit drie 
delen. Op het zitvlak van de bank 
staat een senioren paar, daarachter 
is de zon te zien dat De Zonnetij 
symboliseert en op de achterkant 
zijn een paar ganzen te vinden, die 
natuurlijk staan voor ‘Ganzegat’. 
Het ontwerp is gemaakt door Anne 
van de Ven zelf, die zich vooral liet 
inspireren door de senioren en de 
naam van het complex. 

Net als op de camping
Terwijl er steeds meer 
buurtgenoten aan komen lopen 
voor een kopje koffie of een 
koekje plakken de vrijwilligers 
ijverig door. Ze zijn nu een maand 
bezig, maar als ze in dit tempo 
doorgaan zijn ze over drie weken 
klaar. “Dat komt gewoon door alle 
vrijwilligers”, vertelt Anne. “We 
zijn met 20 vrijwilligers en werken 
in drie ploegen, maar sommige 
vrijwilligers komen gewoon elke 
dag! Daarom gaat het zo snel.” 
Het is volgens Anne een beetje 
als op de camping: koffie uit een 
thermoskan en gesmolten koekjes, 
maar gezellig is het wel en daar 
gaat het om bij dit project. 

Social Sofa voor meer sociale cohesie in De Zonnetij

Vrijdag 9 augustus treedt Miss Montreal op in het Openluchttheater

Miss Montreal: “Een show met een lach en een traan”

Win een meet & 
greet met Miss 

Montreal!
De MooiLaarbeekKrant mag 
vijf meet & greets met Miss 
Montreal verloten! Geef 
hiervoor antwoord op de 
volgende vraag: Wat is de echte 
naam van Miss Montreal? Het 
antwoord kun je mailen naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Je 
hebt tót 6 augustus de tijd om 
het op te sturen. Op donderdag 
8 augustus staan de winnaars in 
de krant vermeld. 

“De laatste jaren heb 
ik muzikaal gezien veel 

geleerd “

De mussen vallen van het dak, 
de komkommers gaan als warme 
broodjes over de toonbank en 
veel mensen hebben Laarbeek 
verlaten voor een ander, vaak 
zonnig, oord: het is zomer! Ook 
MooiLaarbeek viert de zomer. 
Ben jij op vakantie (geweest)? 
Of ben je in Laarbeek aan het 
genieten van de zomer? Stuur je 
leukste foto op naar redactie@
mooilaarbeek.nl. Insturen kan 
de gehele maand juli. Wie weet 
verschijnt jouw zomerkiekje 
in één van De MooiLaarbeek-
zomer-Kranten!

Stuur je 
leukste 
vakantiefoto 
op naar 
MooiLaarbeek!

Vrijwilligers maandagavond tijdens het ‘plakken’ van het 
mozaïekbankje 

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Gebraden Spareribs 
per kg voor 8.95

Soepschenkel
per 100 gram voor 0.50

Babi pangang
per 100 gram voor 0.75

Mexicaanse Tosti 
per stuk voor 2.50

Aanbiedingen: 29-7 t/m 3-8
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden 
ontleend.  De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag
op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

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
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

(0492) 36 76 09          -          06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Het Straatnamen-abc

Dit is een straat in het centrum van Mariahout, die is vernoemd naar 
Henrica Theodora Persoons. Zij was de eerste wijkverpleegster die 
in 1930 door het Wit Gele Kruis van Lieshout/Mariahout werd be-
noemd. Zuster Persoons werd op 12 februari 1902 geboren in Oss. 
Ze overleed op 1 juli 1974 in Vught. Zuster Persoons was een zeer 
gedreven persoon. Op haar fiets legde ze grote afstanden af om zie-
ken en kraamvrouwen te bezoeken, zelfs meerdere keren per dag. 
Ze ging door weer en wind en zag het zelfs als haar taak, om flesjes 
moedermelk van de ene 
kraamvrouw naar de andere kraamvrouw te brengen. Moedermelk 
was toch het allerbeste voor het kind, zo vond zij. Niets was haar te 
veel om de lijdende mens te helpen. Ze was dan ook erg getroffen 
toen haar oude fiets, waarmee ze van het ene dorp naar het andere 
dorp reed, gestolen werd. Uiteraard werd er aangifte van gedaan bij 
de plaatselijke 
veldwachter. Later ging ze met een Solex de zieken bezoeken. Bij haar 
twaalfeneenhalfjarig jubileum werd ze in de bloemetjes gezet en ze 
kreeg de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontïficie’. Ook 
haar vijfentwintigjarig jubileum werd gevierd. Zij bleef een lief en op-
geruimd persoon, ook toen door de toename van patiënten haar werk 
steeds uitgebreider en zwaarder werd. Tot 1950 bleef ze in Lieshout 
werkzaam. Toen trouwde Henrica en ging  in Vught wonen, waar 
haar man een café had. Zuster Persoons ligt begraven in  Lieshout, 
het dorp dat zoveel aan haar te danken heeft. Op 28 april 1970 werd 
een straat in Mariahout naar haar vernoemd.

Jac Babin

ZR. PERSOONSSTRAAT

Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs kerkje 
in Aarle-Rixtel wordt hoogstaand werk 
verricht. Nadat een flinke lekkage in het 
dak was gedicht, werd het plafond op 
diverse plaatsen opnieuw bepleisterd. 
Momenteel leggen Ad Verleg en John 
van den Berg, beiden bestuurslid van de 
gelijknamige Stichting, de laatste hand aan 
het schilderwerk van het plafond.

De werkzaamheden maken deel uit van 
een restauratieplan, waarvoor nogal wat kosten moeten worden gemaakt. Indien u onze 
Stichting wil steunen kunt u vriend/vriendin worden door jaarlijks een (klein) bedrag te 
storten op onze rekening. Eenmalige donaties zijn ook van harte welkom. 

Meer informatie is te verkrijgen op de website www.hetkouwenbergskerkje.nl of per e-mail: 
kouwenbergskerkje@hotmail.com.

Hoogstaand werk in Kouwenbergs kerkje 

Van Schijndel Anteak
Dé woonwinkel

Passie voor wonen

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

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Sinds jaar en dag staat de bekende 
witte viskraam met blauwe letters 
op het pleintje bij de Beekse 
brug. Familie de Beer presenteert 
op het naar hen door de buurt 
genoemde Pierre-de-Beer-plein 
haar overheerlijke verse haring, 
de Hollandse Nieuwe. Ook wel 
genoemd maatjesharing als 
verbastering van maagdenharing, 
die nog geen kuit bevat. Dit jaar 
was de aanvangsdatum woensdag 
19 juni. De vis wordt gevangen in 
de periode van mei tot ongeveer 
juli, het vetpercentage moet 
minimaal 16% zijn, hij moet 
gekaakt en gezouten zijn en op de 
juiste manier gefileerd. Dit laatste 
betekent dat de graat verwijderd 
moet zijn behalve de staart. Zo 
niet dan heet de haring gewoon 
haring, maar ook weer niet oude 
haring.

Het aanprijzen van deze vissoort 
met uiterst korte levensduur zien 
we door middel van spandoeken, 
vlaggen en stoepborden. Zo was 
ik eens in Scheveningen en zag 
een zwart krijtbord met daarop 
aangeprezen: ‘Heden Hier Te 
Koop Heerlijke Verse Vis: Nieuwe 
Haring met Gratis Uitjes’.  Ik 
vond dit niet helemaal kloppen 
en na het verorberen van een 
lekkere vette malse nieuwe 
haring zeg ik hem: ‘mijnheer de 
visboer, waarom zet u op het 
aanprijzingsbord Heden, het is 

toch logisch dat u dit vandaag verkoopt.’ 
Hij veegt het woord van het bord. ‘En 
die uitjes krijg je er toch altijd gratis bij, 
of niet?’ De visboer neemt de borstel 
en haalt de drie laatste woorden weg. 
‘Dat Hier kun je er ook wel afhalen,’ 
zeg ik, ‘je viskraam staat immers niet 
in Amsterdam.’ Overtuigd van dit 
argument maakt hij weer een vegende 
beweging. ‘Trouwens, Te Koop is 
helemaal overbodig, vriend. Je hebt een 
vishandel en je nering is de verkoop van 
vis, je geeft het toch niet weg.’ Een goed 
verstaander heeft maar een half woord 
nodig dus voordat ik uitverteld was 
vertoonde het bord minder tekst. ‘Het 
begint er al op te lijken maar Heerlijk 
hoef je er echt niet op te zetten. Mensen 
houden van vis of niet en je zou hier 
niet gaan staan wanneer de vis vies zou 
zijn.’ Weer een woord minder. ‘Nu wil ik 
niet zeiken,’ ga ik verder, ‘dat woord Vis 
kun je eveneens net zo goed weglaten. 
Je ruikt al van een kilometer afstand 
wat je hier aan het verkopen bent.’ 
Hoppelakee, weer onnodige informatie 
verbannen. ‘Nu we toch lekker bezig zijn 
zou ik ook het woord Verse uitgummen, 
je verkoopt toch geen oude vis, of wel?’ 

Beteuterd staat de man na het 
verwijderen van het vijfletterwoord naar 
zijn bord te kijken. De tekst luidt: Nieuwe 
Haring, exact hetgene dat hij verkoopt. 
En daarmee, waarde lezer, kom ik tot de 
moraal van dit verhaal. Wanneer je iets 
wil mededelen verdient het aanbeveling 
de boodschap kort en bondig te houden. 
Tabee.

Vis
Volgens P. Skauwe

Laarbeek/Panningen – Op het 
Ruiterterrein De Vosberg in 
Panningen vindt op 27 en 28 juli 
het Internationaal Historisch Festival 
plaats. Deze is georganiseerd door 
de Historische Motoren en Tractoren 
vereniging. Pieter Rooijackers 
uit Beek en Donk was jarenlang 
voorzitter van deze vereniging. Ook 
trad hij jarenlang op als speaker 
tijdens het evenement. 

Begonnen als een vriendenclubje 
met 150 leden uit de omgeving van 
De Rips en Westerbeek, zag Pieter 
dit evenement uitgroeien tot wat 
het nu is. Een internationaal festival 
waar meer dan 2000 tractoren en 
400 stationaire motoren worden 
tentoongesteld en gedemonstreerd, 
met 1200 deelnemers uit diverse 
landen. 

En het festivalterrein is maar liefst 15 
hectare groot. 

Het is volgens Pieter een fabeltje, 
dat het allemaal boerenzonen zijn 
die belangstelling hebben voor 
tractors en stationaire motoren. In 
het ledenbestand van de vereniging 
zijn alle rangen en standen evenredig 
vertegenwoordigd. Sommigen zijn 
op zoek naar het verhaal achter 
opa’s tractor. Anderen hebben meer 
belangstelling voor de techniek van 
vroeger.   Dit jaar is het eerste jaar 
dat Pieter niet meer actief bij de 
organisatie is betrokken. Hij heeft 
inmiddels de respectabele leeftijd van 
80 jaar bereikt. Natuurlijk wordt hij 
als erelid nog wel uitgenodigd, maar 
“het zal toch wel weer uitdraaien op 
meewerken”, zegt hij zonder veel 
spijt in zijn stem.

“Ook inwoners uit Laarbeek 
behoren tot de deelnemers aan het 
festival”, vertelt Pieter. Bijvoorbeeld 
Leo Teunissen uit Beek en Donk, die 
een verzameling heeft van wel 50 
stationaire motoren. Hij is  aanwezig 
met een Engelse motor van het 
merk National uit 1910. Stationaire 
motoren werden gebruikt in de 
landbouw om bijvoorbeeld te dorsen 
en te malen en in fabrieken om 
machines aan te drijven. Rohald van 
der Linden uit Mariahout is aanwezig 
met 2 prachtig gerestaureerde 
tractoren: een Amerikaanse van het 
merk Oliver uit 1955 en een Engelse 
van het merk  Fordson uit 1950. Naar 
schatting zijn er binnen Laarbeek wel 
30 personen lid van de Historische 
Motoren en Tractoren vereniging.

Wat is er nog meer te zien op het 
Internationale Historische Festival in 
Panningen? De organisatie besteedt 
dit jaar extra aandacht aan een aantal 
thema’s: een  dors- en zaagstraat, 
éénassige tractoren, historisch 
grondverzet, Belgische trekpaarden, 
gras- en maiscultuur, tuinbouw, 
melk en kaas, aardappelteelt, 
landbouwwerktuigen,
 houtbewerking, oude ambachten en 
historische woon- en vrachtwagens. 
Een Tiroler muziekkapel zorgt voor de 
gezelligheid en op het hele terrein zijn 
allerlei activiteiten die interessant zijn 
voor jong en oud. Meer informatie is 
te vinden op de website  
www.hmtklep.nl

Internationaal Historisch Festival met een Laarbeeks tintje

De Beek en Donkse Pieter Rooijackers aan het woord 
tijdens het Internationaal Historisch Festival 

Scouting Lieshout/Mariahout  voorzien van nieuwe 
accommodatie 

Lieshout – Waar eerst de nodige uren discussie over is gevoerd, is uiteindelijk 
in no-time gerealiseerd. Scouting Lieshout/Mariahout heeft een nieuwe 
accommodatie. Twee weken geleden werd het oude pand gesloopt. Sinds 
vorige week is het nieuwe clubgebouw helemaal klaar en kan de vereniging 
beginnen met de inrichting ervan. 

Tevreden blikt secretaris Sjannie Biemans naar de nieuwe units. Ruim een 
maand geleden wisten zij nog niets van deze aankoop. “De gemeente kwam 
met dit voorstel. Voordat we officieel ‘ja’ hadden gezegd, hoorden we al dat 
ze gekocht waren.” Toch is de scouting er tevreden mee. “We mogen niet 
klagen. Natuurlijk hadden we het liefst nieuwbouw gehad, maar dat had een 
stuk langer geduurd en veel meer geld gekost. Onze beramingen kwamen uit 
op €200.000. Dat was geen optie.”

De units die er nu staan, heeft de gemeente Laarbeek aangeschaft voor een 
prijs van ongeveer €16.000. Het zijn de oude woonvoorzieningen van De Regt. 
“De units zien er keurig uit. Er hebben bejaarden in gewoond. Je ziet dat er niet 
geks mee is gebeurd. Hier kunnen we jaren mee vooruit”, aldus de secretaris. 

Bijna tien jaar lang maakte de scouting gebruik van het oude pand. Vanaf dat 
moment zitten zij ook op de locatie bij voetbalvereniging ELI. “Daarvoor zaten 
we in het Dorpshuis. Dat was geen goede locatie voor ons. We zagen het 
ledental dramatisch zakken. Op het dieptepunt hadden we er nog maar zo’n 
vijftien. Toen we op een gegeven moment een eigen clubgebouw hadden, is 
het aantal weer gestegen naar rond de vijftig, en rond die koers schommelt het 
nog steeds.”

Afgelopen februari was het 
clubgebouw van de scouting een hot item binnen de gemeenteraad. Sjannie: “Het gebouw stond 
niet per definitie op instorten, maar er moest wel iets veranderen. Het pand kon echt niet meer, 
het was helemaal op. En er zou maar eens iets gebeuren… Dat wil je niet op je geweten hebben.” 

Na deze flinke discussie heeft de scouting nu, na een aantal maanden, een nieuw clubgebouw. In 
eerste instantie zou het gebouw van de gemeente worden. Dit was voordeliger voor de vereniging, 
door verzekeringen en OZB. Uiteindelijk staat het pand toch op naam van de scouting, vanwege de 
privatisering van de sportaccommodaties. “De gemeente betaalt het nieuwe pand voor ons en alles 
wat met de sloop en verhuizing te maken heeft. Wij betalen als vereniging de inrichting.”

Na de bouwvak gaan de vrijwilligers van Scouting Lieshout-Mariahout aan de slag met het 
inrichten van de nieuwe accommodatie. Vanaf het nieuwe seizoen in augustus kan de vereniging 
gebruikmaken van het nieuwe gebouw. 

De sloop van het oude scoutingpand

Het nieuwe clubgebouw staat er

Verhuur van blikvangers:

- Abraham
- Sarah
- Bierglas
- Skydrivers
- Ooienvaarsnest

- Baby
- Zuigfles
- Clown
- Etc.

www.coppensspellenverhuur.nl
06-22888818   Aarle-Rixtel

Spellenverhuur
Frans Coppens

Duivenakker 1a    Aarle-Rixtel     0492-382419      www.belkumbikes.nl

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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Bob v/d Linden (17) Aarle-Rixtel - MCD 
Aarle-Rixtel
“Mijn moeder wilde dat ik zelf mijn geld 
ging verdienen om zelfstandig te worden en 
niet steeds bij haar aan te komen voor geld. 
Voor jezelf zorgen, dat hebben wij van huis 
uit meegekregen. Ik moet nog 3 jaar naar 
het MBO Financiële beroepen. Ik sta op 
de groente- en soms op de vleesafdeling. 
Afgelopen 2 weken heb ik vakantie gehad 
en ik werk nu tot 19 augustus, dan ga ik 
weer naar school. Hierna werk ik nog 2 
avonden per week. De sociale omgeving en 
de collega’s en klanten zijn het leuke aan 
dit werk.”

Lisa v/d Zanden (14) Lieshout – Penninx 
kwekerijen Beek en Donk
“Dit is mijn eerste jaar hier. Ik werk van 
08.00 tot 12.00 uur. Via vrienden ben ik 
hier terechtgekomen en ik denk dat ik 
drie weken vakantiewerk ga doen. Ik vind 
werken in de frisse lucht en in de zon fijn. 
Regenachtig weer is niet zo erg. Geld wat 
ik verdien met het bijbaantje is altijd te 
gebruiken en handig als ik het nodig heb.”

Manon Leenders (16) Mariahout – Jumbo 
Lieshout
“Ik ben bij winkels langsgegaan, maar daar 
hadden ze nergens iemand nodig. Toen 
ben ik naar de Jumbo gegaan en daar leek 
het gezellig, wat het ook is. Ik ben hier net 
begonnen op oproepbasis en wil na de 
vakantie graag blijven. Met wat ik verdien 
doe ik leuke dingen.”

Francois Steegs (19) Lieshout – Pannenkoekenhuis 
Pluk Beek en Donk
“Via een vriend ben ik toentertijd 
terechtgekomen in de snackbar hier, 
daarna overgegaan naar Pluk. Nu in de 
vakantieperiode werk ik 4 avonden van 4 
uur. Ik zit in het 2e jaar van de Pabo. Hier bij 
Pluk willen ze graag mensen die om kunnen 
gaan met kinderen. Ik ben runner van drank 
en eten en ik hou de speelgoedkast bij. Hier 
kunnen kinderen met gespaarde munten 
speelgoed kopen.”

Kirsten Savenije (22) Beek en Donk – Em-té 
Beek en Donk
“Al 6 jaar heb ik een bijbaantje in de 
weekenden, naast mijn studie criminologie. 
Nu in de vakantie maak ik 40 uur per 
week. Ik vul vakken, tel groepen en zit aan 
de kassa. Via via heb ik hier gesolliciteerd 
en ben aangenomen. De collega’s en de 
klanten zijn leuk en de uren zijn fijn, geen 
avonden. De baas is ook flexibel dat is 
prettig.”

Lieke Scheepers (23) Eindhoven – Verzorgingshuis 
De Regt Beek en Donk
“Mijn moeder zei dat ze nog iemand 
zochten om schoon te maken bij haar 
op het werk. Ik heb gesolliciteerd en ben 
aangenomen. Het contact met de mensen 
vind ik leuk en de collega’s zijn sociaal en 
helpend. Dat spreekt mij aan. Sparen doe ik 
niet. Van het geld dat ik hier verdien wil ik 
graag een spiegelreflexcamera kopen.”

 Max Pouw (15) Beek en Donk – Plus Beek 
en Donk
“Aan mijn broer, die hier al werkt, hebben 
ze gevraagd of ik ook hier wilde komen 
werken. Ik werk nu anderhalve week hier en 
ik moet nog overleggen of ik blijf. Het werk 
is makkelijk, simpel en je komt ook nog wat 
te weten. Van het geld dat ik verdien doe ik 
leuke dingen.”

Anne-Fleur Welten (16) Lieshout – Plus 
Beek en Donk
“Op de Facebook-pagina van de zoon 
van de baas stond een oproep voor 
een vakantiebaantje. Ik heb meteen 
gesolliciteerd. Naast de kassa vul ik ook 
vakken bij. Het leuke aan dit werk is dat je 
elke dag met andere mensen te doen hebt, 
elke dag is weer anders. Na het vakantiewerk 
wil ik als het kan graag blijven. Wat ik doe 
met het geld dat ik verdien? Shoppen!”

Imke Beekmans (16) Aarle-Rixtel – Landgoed 
Heikant Aarle-Rixtel
“Mijn neef werkte hier al en mijn vader zei 
dat ik hier eenst moest solliciteren, dat heb ik 
gedaan. Nu in de zomer, omdat het drukker 
is, werk ik veel meer dan in de winter. Dat 
is niet erg, omdat ik me in die tijd op mijn 
studie VWO 5 kan concentreren. Daarna ga 
ik industrieel design aan de TU studeren. Ik 
vind het hier leuk en gezellig.”

Emy v/d Broek (19) Mariahout – 
Verzorgingshuis Franciscushof Lieshout
“Ik ben via de flexboog inzetbaar in 
Laarbeek en Bakel. Ze hebben gevraagd 
of ik hier vakantiewerk wilde doen. Het is 
leuk om met de mensen te werken, maar 
dit wil ik niet altijd blijven doen. Ik wil 
graag kraamverzorgster worden. Dit zit in 
mijn pakket, ik ben bezig met de opleiding 
verzorgende IG. Het liefste wil ik als 
kraamverzorgster in het ziekenhuis werken. 
Mijn verdiende geld spaar ik.”

08.00 tot 12.00 uur. Via vrienden ben ik 

drie weken vakantiewerk ga doen. Ik vind 
werken in de frisse lucht en in de zon fijn. 

gebruiken en handig als ik het nodig heb.”

en Donk

ze gevraagd of ik ook hier wilde komen 
werken. Ik werk nu anderhalve week hier en 
ik moet nog overleggen of ik blijf. Het werk 
is makkelijk, simpel en je komt ook nog wat 
te weten. Van het geld dat ik verdien doe ik 
leuke dingen.”

Manon Leenders (16) Mariahout – Jumbo 
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doe ik leuke dingen.”

Anne-Fleur Welten (16) Lieshout – Plus 

van de baas stond een oproep voor 
een vakantiebaantje. Ik heb meteen 
gesolliciteerd. Naast de kassa vul ik ook 
vakken bij. Het leuke aan dit werk is dat je 
elke dag met andere mensen te doen hebt, 
elke dag is weer anders. Na het vakantiewerk 
wil ik als het kan graag blijven. Wat ik doe 
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dat ik hier eenst moest solliciteren, dat heb ik 
gedaan. Nu in de zomer, omdat het drukker 
is, werk ik veel meer dan in de winter. Dat 
is niet erg, omdat ik me in die tijd op mijn 
studie VWO 5 kan concentreren. Daarna ga 
ik industrieel design aan de TU studeren. Ik 
vind het hier leuk en gezellig.”

Verzorgingshuis Franciscushof Lieshout

of ik hier vakantiewerk wilde doen. Het is 
leuk om met de mensen te werken, maar 
dit wil ik niet altijd blijven doen. Ik wil 
graag kraamverzorgster worden. Dit zit in 
mijn pakket, ik ben bezig met de opleiding 
verzorgende IG. Het liefste wil ik als 

Mijn verdiende geld spaar ik.”

Mooi aan het werk… 
Veel jongeren hebben een bijbaan. Met name in de zomer worden er flink wat uren gemaakt. MooiLaarbeek ging op pad, 

bezocht diverse bedrijven en sprak met de jonge werknemers.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen
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Leer nieuwe mensen kennen in Laarbeek 

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

hele watermeloen kophaasjes

€ 2,49 € 4,99

€ 1,89

hele watermeloen 

€ 2,49

hele watermeloen kophaasjes

€ 2,49 € 4,99

€ 1,89

per stuk

’t Verswarenhuys 
het adres voor
BBQ vlees
garnalenspiesen
de lekkerste 
tapas hapjes

’t Verswarenhuys 
het adres voorhet adres voor
BBQ vlees
garnalenspiesen
de lekkerste 
tapas hapjes

500 gram 

zak 2 kilo 

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

ĳsblokjes

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Nectarine      500 gram 0,99
Tuinbonen     per kilo 0,99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Soepgroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Lieshout - Het valt niet altijd mee 
om als buitenstaander in een 
nieuwe omgeving mensen te leren 
kennen. Vaak is de drempel te hoog 
om je ergens bij aan te sluiten en 
veel mensen hebben al een sociale 
kring waar zij mee omgaan. Dit 
constateerde ook Philippe Izmailov 
(36) uit Lieshout. Hij ondernam actie 
en richtte een Facebook-pagina op 
om nieuwe mensen te leren kennen. 

Meer rust 
Philippe is anderhalf jaar geleden in 
Lieshout komen wonen. “Ik ben in 
Rusland geboren en woon sinds 2001 
in Nederland.  Ik heb in Amsterdam 
gewoond met mijn ex-vriendin. 
Daarna ben ik naar Eindhoven 
verhuisd. De steden waren voor mij te 

druk. Ik wilde meer rust. Toen heb ik 
besloten om een woningruil te doen 
met iemand uit Lieshout”, vertelt hij. 

Oude contacten verwateren
“Wanneer je in een nieuwe 
omgeving terechtkomt, verwateren 
je oude contacten ook langzaam. Ik 
hou niet zo van sport, dus daar leer 
ik geen nieuwe mensen kennen. In 
de kroeg is de drempel vaak te hoog. 
Je ziet mensen als ‘eilandjes’ in de 
kroeg staan en die zijn vaak gesloten. 
Daarnaast ben ik 36 en zelfstandig 
ondernemer. Het is lastig voor mij om 
ergens aan vast te zitten. Bepaalde 
perioden heb ik het heel druk. De 
vrienden van mijn leeftijd zijn al onder 
de pannen en krijgen of hebben al 
kinderen.”

Digitaal nog geen opties 
Philippe raadpleegde google met 
de vraag ‘Hoe ontmoet je nieuwe 
mensen?’. “Er bestaat een site 
waarop je mensen kunt leren kennen, 
maar die site heeft twee nadelen. 
Je moet ervoor betalen en er wordt 
via die site niets georganiseerd in 
Laarbeek. Alleen erbuiten.”

Nieuwe Facebook-pagina
Inmiddels heeft Philippe actie 
ondernomen door een Facebook-
pagina op te richten: ‘Ontmoet 
nieuwe mensen in Laarbeek’. “In feite 
kan iedereen hier lid worden. Jong of 
oud. Het heeft een sociale functie. 
Mensen kunnen er nieuwe contacten 
opdoen en samen iets ondernemen. 
Van boodschappen doen tot ergens 
gaan dansen, of gewoon even op de 
koffie gaan. Je kunt je sociale kring 
uitbreiden. Als de site groeit, kan ik 
het later altijd nog uitsplitsen naar 
doelgroepen.”

Het gebruik van de Facebook-
groep is eenvoudig. Philippe: “Ik 
zet bijvoorbeeld een activiteit op 
Facebook en vraag wie er zin heeft 
om mee te gaan. Iedereen kan 
dit doen.” Als er iets bij zit wat je 
aanspreekt, kun je erop reageren.

Een laagdrempelige ingang 
Philippe vindt het belangrijk dat 
mensen ook plezier kunnen maken 
zonder ergens voor te hoeven betalen. 
“Een laagdrempelige ingang naar de 
maatschappij is belangrijk. Mensen 
moeten ook mee kunnen doen aan 
een activiteit die geen geld kost. Ook 
dan kun je plezier hebben.”
Wil jij ook via een laagdrempelige 
manier nieuwe mensen uit Laarbeek 
leren kennen, zoek dan via Facebook 
naar de groep: ‘Ontmoet nieuwe 
mensen in Laarbeek’.

Philippe Izmailov zette een nieuwe Facebook-pagina op 
om nieuwe mensen te leren kennen in Laarbeek

haal 
Italiè 
in huis

Geldig van 22 t/m 27 juli

in huis

3 Deluxe tompoucen
In de smaak Kersen of Mango/
Abrikoos. Gevuld met Zwitserse 

room... ZO lekker!

van € 5,55 voor € 4,45 Ciabattabolwit of meergranen
Blijft heerlijk lang mals! Ook super lekker om te smikkelen 

bij de BBQ
van € 2,30 voor € 1,95

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Telefoon (0492) 46 87 44

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

Wij zijn gesloten in week 31

informeer naar de voorwaarden
niet in combinatie met andere acties

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714
info@schippersoptiek.com www.schippersoptiek.com
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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. Hentenaar, tel: 0499-422828, 
spoed 0499-421907
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk
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

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 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Hard

6 7

6 1 8 9

8 7 3 2

8 6

3 9

5 6

1 5 9 2

2 7 8 5

4 3

Puzzle #191619

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Robert de Jong uit 
Mariahout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Corina Verhoeven

2. Anita Dekkers

3. Marjo Schepers

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Corina Verhoeven

2. Anita Dekkers

3. Marjo Schepers

Oplossing vorige week:
Autoschade Herstel Jurgen Vissers

Jeanne Strik uit Mariahout kan tot 25 juli zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        16°
Max. temperatuur       29°
Neerslag                  2 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       17°
Max. temperatuur      29°
Neerslag                 6 mm

Zondag
Min. temperatuur        17°
Max. temperatuur       28°
Neerslag                  9 mm

De Bitterbal

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Pluk de basilicumblaadjes van de takjes af. Bewaar enkele blaadjes voor de 
garnering. Snijd de steeltjes fijn en pureer deze en de overige blaadjes met een paar 
eetlepels olijfolie. Breng de rucola op smaak met een beetje zeezout en olijfolie. Bak 
een grote schaal en leg er de rucola een beetje speels op. Snijd de cherrytomaatjes 
door midden en leg ze op de schaal bij de rucola. Snijd de mozzarella in gelijke 
blokjes als de cherrytomaatjes en leg ze ook op de schaal. Druppel er voorzichtig wat 
balsamicoazijn over en giet er een flinke scheut olijfolie over. Breng alles op smaak 
met peper en zout en druppel er de basilicumpuree over. Garneer af met de overige 
basilicumblaadjes. 

1 bakje rucola
2 st sjalotten
2 bakjes cherrytomaatjes
3 bol mozzarella of bolletjes

1 bosje basilicum
Olijfolie
Balsamicoazijn
Peper en zout

Recept van de week

Zomerse salade Caprese (4 personen)

Recept van de week

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom is er wel deeltijdwerk en deeltijdloon, maar zijn er 
geen deeltijd-rekeningen? 

“Mooi van terras naar terras weer”

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ROLSCHAATSEN PAARDRIJDEN TAFELTENNIS
BASKETBAL HARDLOPEN BADMINTON
VOLLEYBAL HANDBOOG VOETBAL
ZWEMMEN HANDBAL SCHAKEN
KORFBAL FITNESS TENNIS
BOKSEN DARTEN VISSEN
GOLFEN KARATE TURNEN
DANSEN SPORT JUDO
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De mussen vielen afgelopen week van het dak. Het waren de ideale omstandigheden voor MooiLaarbeek om er een zonnige werkdag van te maken. Nog niet zo 
lang geleden publiceerde de Laarbeekse horecavereniging een nieuwe fietskaart met drie verschillende routes: ‘Van Terras naar Terras’. Een aantal medewerkers 
van MooiLaarbeek stapte maandag op de Solex. Gezien het zowel maandag als vakantie was, waren niet alle terrassen open. De medewerkers testten de route én 
legden aan bij de zaken die open waren. Een ware belevenis. Proost! 

  

 Fietsroute 1 16 km

 Fietsroute 2        6 km
  
 Fietsroute 3 25 km

 Grasland

 Bebost gebied

 Bebouwd gebied

 Water

 Parkeerplaats

 Horecagelegenheid

 Fietswinkel
 
 Molen

 Kasteel

 Kerk

 Museum

 Overnachting mogelijk

 Golfbaan

                 !  Fietsroute tussen horecagelegenheid 8 & 9
 staat helaas niet geheel op de kaart.  Volg 
 fietsroutepaal 66 richting 67 (of 67 naar 66).
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Herberg Grotel's Hof
Grotel 5, 5761 RA  Bakel
Tel.: (0492) 463 888
www.grotelshof.nl

Waar je de Brabantse sfeer nog proeft.

De zon schijnt. IJl trekken nevelslierten
zachte sluiers door de groene toppen van het bos.
Boven de weilanden klinkt de roep van een leeuwerik.
Daar zit je dan,  met je trappistje op het terras.
Of met een koffie binnen aan een tafeltje, vlakbij het 
knisperende vuur van de open haard. Het gelach van 
kinderen voegt iets vrolijks toe aan een mooie dag
waarvan het makkelijk is te genieten.

Herberg Grotel´s Hof geniet al sinds 1965 een 
gewaardeerde reputatie als gastvrij familie restaurant.
Aan de rand van natuurgebied "De Grotelse Heide" is het 
goed wandelen, fietsen en verpozen.
De oude boerderij noodt voorbijgangers tot het genieten 
van een kop koffie of soep,een pannenkoek voor de 
kleintjes of een copieus diner voor u en uw partner.
Bij Grotel´s Hof Waar je de Brabantse sfeer nog Proeft.

Openingstijden: 
Vr t/m din vanaf 10.00 uur,
in juli en augustus ook geopend op woensdag
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Bavaria Brouwerij Café

Pannenkoekenhuis PlukCafetaria/Eethuis De Donck

Restaurant De Pelgrim

Restaurant De Zwaan

Café/zaal van de Burgt

Herberg de Brabantse KluisLandgoed d’n Heikant

MooiLaarbeek gaat ‘Van Terras naar Terras’

11 1 15

141213

8 10

De ‘Terras naar Terras’-route is te verkrijgen bij alle deelnemende horecaondernemingen: Bavaria Brouwerij Café, Restaurant De Croyse Hoeve, De 
Schevelingse in-Loop, Multifunctioneel Centrum De Dreef, Dorpscafé De Vrienden, Grand Café Stout, Chalet Lohengrin, Landgoed d’n Heikant, 
Herberg de Brabantse Kluis, Café-Zaal van de Burgt, Pannenkoekenhuis Pluk, Eethuis Cafetaria Ijssalon De ‘’Donck’’, De Zwaan en De Pelgrim.
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het be-zwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

In de Laarbeeker van 5 juli 2013 is de omgevingsvergunning van de V.O.F. Bouw aan 
de Sluisweg 4 in Lieshout gepubliceerd. In dat besluit is voor het onderdeel bouwen 
abusievelijk enkel de uitbrei-ding voor de jongveestal vermeld. De bouwaanvraag omvat 
echter ook de uitbreiding van de melk-veestal. De eerder genoemde inzagetermijn vanaf 
8 juli, wordt hierdoor met een week verlengd van 8 juli tot en met maandag 26 augustus 
2013.

LAARBEEK – Als u deze zomer vrijwillig meewerkt aan een evenement of als u in de aanloop naar een 
nieuw seizoen als vrijwilliger actief bent kunt u wellicht aanspraak maken op de vrijwilligersver-
ziekering van de gemeente Laarbeek. De gemeente sluit jaarlijks een vrijwilligersverzekering af, 
en betaalt daarvoor ook de premie.
De vrijwilligersverzekering van de gemeente Laarbeek houdt in, dat iedere inwoner van Laarbeek, 
die op enig moment vrijwilligerswerk doet, wat betreft aansprakelijkheid onder deze collectieve 
ver-zekering valt. 
Verzekeringen zijn nogal complex, dus voor wie erin geïnteresseerd is, verwijzen we naar de websi-
te van de onderstaande verzekeraar. Belangrijk is te weten, dat de gemeente Laarbeek het comple-
te pakket van de vrijwilligersverzekering afneemt. Voor u als vrijwilliger als blijk van waardering!

De verzekeringsmaatschappij definieert een vrijwilliger als volgt:
De vrijwilliger is de persoon, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald, 
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maat-
schappelijk belang wordt gediend.
Tevens worden maatschappelijke stagiaires als verzekerden aangemerkt.
Uitgesloten zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie.
Er hoeft geen registratie van vrijwilligers of deelnemende organisaties plaats te vinden.

Ook op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Laarbeek van de welzijnsorganisatie de 
‘Vierbinden’ vindt u informatie over onze vrijwilligersverzekering.

Schade kunt u rechtstreeks melden via de website van de verzekeringsmaatschappij, www.meeus.
com waar u een schadeformulier kunt downloaden.
Meeus Vrijwilligersverzekering
Laan van Nieuw Oost-Indie 123
2593 BM Den Haag
e-mail info.denhaag@meeus.com
telefoon 070 3028500

In verband met activiteiten tijdens de kermis in Aarle-Rixtel, wordt een gedeelte van 
de Dorps-straat, gelegen tussen de kruisingen met de Kerkstraat en de Heindertweg 
afgesloten voor alle ver-keer behalve voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zaterdag 17 augustus 2013 van 19.30 tot 0.30 uur en op 
zondag 18 au-gustus 2013 van 12.00 tot 23.00 uur. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan café De Vrienden voor het organiseren van diverse activiteiten 
tijdens de kermis in Aarle-Rixtel in de Dorpsstraat op zaterdag 17 augustus van 20.00 
tot 24.00 uur en op zondag 18 augustus 2013 van 14.00 tot 22.00 uur (verzonden 
11 juli 2013).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

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
Peeldijk 10 Beek en Donk 08-07-2013        veranderen   
            bedrijfspand
Dorpsstraat 5 Aarle-Rixtel 08-07-2013        plaatsen erfafscheiding   
            aanleggen uitrit
Dr. Timmerslaan 34 Beek en Donk 08-07-2013       vergroten woning
Piet van Thielplein 30 Beek en Donk 11-07-2013       vernieuwen reclame /  
            melding brandveilig  
           gebruik
Aangevraagde sloopvergunning
Locatie Kern  Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Lijsterlaan 25 Beek en Donk 08-07-2013        verwijderen asbest
Laag Strijp 28 Aarle-Rixtel 11-07-2013        sloop woning / loods

 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.

Locatie Kern               Werkomschrijving       Activiteit
Rooijseweg 13 Mariahout              vervangen dak  slopen
Lijsterlaan 25 Beek en Donk       verwijderen 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 omgevings-
loket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het 
cen-trale telefoonnummer 0492 469 700.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Rectifi catie omgevingsvergunning Sluisweg 4 Lieshout

Vrijwilligersverzekering

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Kort Nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Aanpassing vaarroute Veghel - Eindhoven in zicht
- Gevonden en verloren voorwerpen, ook op WiSH
- Terugplaatsing haan op Oude Toren in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via Yazula.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Afvalkalender
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LAARBEEK - Vanwege de vakantieperiode 
is het gemeentehuis Laarbeek op 
woensdag 24 en 31 juli aanstaande alleen 
’s ochtends geopend. Op deze dagen 
vervalt de middag- en avondopenstelling. 
Buiten deze wijziging gelden de reguliere 
openingstijden.

Politieloket
Het politieloket dat zich in het 
gemeentehuis Laarbeek bevindt is 
gesloten van maandag 22 juli tot en met 
vrijdag 9 augustus. In deze periode kunt u 
terecht op het politiebureau in Gemert aan 
de Komweg 45. Het bureau in Gemert is 
geopend van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Openingstijden gemeenehuis in vakantie

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit      Verzonden
De Hei 15 Mariahout realiseren weidevogelpoel              bouwen  08-07-2013
Lijsterstraat 25 Aarle-Rixtel bouw handboogaccommodatie    bouwen   10-07-2013
De Gaffel 25 Lieshout bouw erker                bouwen  15-07-2013
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.

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Locatie Kern Werkomschrijving      Besluitsdatum
Heieindseweg ongenummerd Mariahout bouw milieu inrichting               10-07-2013

Verleende omgevingsvergunningen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Stekel op pad…
In de zomer is het in de media altijd 
komkommertijd. Tenminste... zo 
spreekt men daar over. Ook bij de 
krantenredacties. Het nieuws wordt 
ver gezocht of herhaald. Velen zijn toch 
op vakantie… Zo wordt geredeneerd. 
Nu moet je weten dat ik als Stekel, 
het prikkelende symbool van De 
Werkgroep, geen komkommer lust. Zo 
flauw en leeg van smaak. Niets voor mij. 
Ik ga voor vol en smaakrijk. Daar heeft 
Laarbeek ook recht op. In Laarbeek is 
het voor mij een weelde om mijn stekels 
te verwennen. Zeker in de zomer. Meer 
dan dat een komkommer voor mij kan 
betekenen. Met al dat prachtige groen 
in Laarbeek voel ik me als een vis in het 
water. Met een verschil... Ik kan niet 
zwemmen, dus ik kruip nu met dat 
mooie weer langs de passantenhaven 
in Aarle-Rixtel, de prachtige 
waterpartijen in de Groene Long van 
Beek en Donk, het Wilhelminakanaal 
in Lieshout en het Torrenven in 
Mariahout. Ik kan het goed vinden met 
m’n Laarbeekse vrienden van het IVN, 
net als die jongens van politieke partij 
De Werkgroep die zuinig zijn op mijn 
wandel- en bospaadjes, plantsoenen 
en bomen. Zij pleiten ervoor, dat als 
ergens bomen gekapt worden, deze 
op een andere plek in Laarbeek dubbel 
en dwars opnieuw geplant worden. 
Compenseren noemen ze dat. Daar 
laat ik mijn stekels voor zakken en 
geniet ervan dat ik waar dan ook in 
Laarbeek mij altijd kan verwennen 
tussen dat mooie groen. Daar moet 
Laarbeek zuinig op blijven. Ook die 
weg bij Aarle-Rixtel, de Noord-Oost 
corridor noemen ze dat, verpest straks 
mijn vrije loopje van de ene naar de 
andere kant van het kanaal. Nu kruip ik 
mooi over de Laarbrug of beide Beekse 
bruggen. Of zou de Provincie voor mij 
toch een tunnel over hebben zodat 
ik ongeschonden in Laarbeek van de 
ene naar de andere kern op pad kan 
blijven gaan? De “van het begin-af-
aan” actievoerders en de jongens van 
De Werkgroep leggen zich niet zomaar 
neer bij de komst van die weg. Nu kan 
ik m’n stekels ook wel laten zien, hoor, 
voor als het nodig is. Maar eerst nog 
even lekker genieten van de vakantie. 
Ik ga me dadelijk heerlijk verwennen 
met een verse groene gezonde salade 
op het terras van het Parkpaviljoen 
in de Beek en Donkse Muziektuin. 
Altijd beter dan een komkommer. Na 
de zomervakantie weer tijd voor wat 
stekeligheden of een Opstekel voor 
iemand die goed doet in Laarbeek. 

De allerbeste prikkels toegewenst van 
Stekel, ook namens De Werkgroep!

De Zeepkist 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De groene kikker

“Deze foto van de groene kikker maakte 
ik met een macro-lens bij de poel in de 
IVN tuin aan de Beekseweg, bij d’n 
opstal. Het gebied heet ‘De Beemd’. 
Er loopt sinds vorig jaar een prachtige 
wandelroute met mooie doorkijkjes en 
watertjes. Deze wandeling komt langs 
de IVN-tuin die zeker de moeite van 
het bezichtigen waard is. Het is een 
algemene soort en ze eten naast insecten 
ook wormen, salamanders, spinnen 
en dergelijke. Ook eten ze ooit kleine 
kikkertjes. In de zomer kwaken ze z’n 
best, waarbij de mannetjes hun wangen 
opblazen tot kleine ballonnetjes.
Dit kwaken is ook te horen bij het 
kikkerconcert dat jaarlijks in de IVN-
tuin gehouden wordt tijdens Juni 
watermaand.
Naast de groene kikker is bij ons 
ook de bruine kikker en de pad veel 
voorkomend. De meer zeldzame 
heikikker (vorig jaar in het torrenven in 
Mariahout) en het kleine boomkikkertje 
komen hier in de buurt door goed 
natuurbeheer gelukkig steeds meer 
voor.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
In de IVN-tuin aan de 
Beekseweg 

Culinaire wandeling op landgoed Croy

Gespot: De Blauwborst

Restaurantavond Zonnetij 

Kienavond KBO Lieshout

Outdoor Laarbeek in uitzending 
Puberruil Xtra

Daguitstapje Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk

Aarle-Rixtel - ‘De smaak van Croy’. 
Stichting Streekontwikkeling Croy 
houdt op zondag 25 augustus weer 
een culinaire wandeling op Croy, de 
Foodvalley van Laarbeek. Tijdens een 
2 uur durende wandeling kan men 
weer genieten van een 4 gangen menu 
bereid met producten afkomstig van de 
bedrijven op Croy. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Men kan zich inschrijven via 
de website www.landgoedcroy.nl.

Men zal verrast worden door de 
authentieke smaak van diverse 
producten van Croy. Al wandelend kan 
men genieten van een voorgerecht, 
overheerlijke soep, biologische 
groenten met rundvlees en een heerlijk 
nagerecht. Bij dit alles worden natuurlijk 
diverse Croy producten geschonken, 
zoals bier, appel- en perensap, en 
vlierbloesemlimonade. De wandeling 
vindt plaats in de directe omgeving 
van kasteel Croy en gaat door een 
uniek kleinschalig landschap. Men 
wordt ontvangen met heerlijke muziek 

en ontmoet tijdens de wandeling 
diverse ondernemers die in kraampjes 
informatie verstrekken over hun bedrijf 
en hun producten.
 
De wandeling start op de parkeerplaats 
tegenover de ingang van kasteel Croy 
(Croylaan 10). De route is uitgezet 
met pijltjes. Er zijn drie verschillende 
startgroepen, namelijk van 12:30 - 
13:30 uur, van 13:30 - 14:30 uur en 
tussen 14:30 - 15:30 uur. De kosten per 
persoon zijn € 20,-. 

Wandeltip: De route gaat over 
boerenland en onverharde paden en is 
dus niet geschikt voor wandelwagens 
en rolstoelen. Neem bij nat weer laarzen 
of berg¬schoenen mee. Het meenemen 
van een hond is niet toegestaan.

Beek en Donk – Enige tijd geleden zijn er opnames gemaakt bij Outdoor 
Laarbeek voor het programma Puberruil Xtra. Door een foutje van de 
KRO is de aflevering van 14 juli al uitgezonden op 7 juli. Dit maakt de 
omroep goed door de aflevering op 28 juli te herhalen. 

In het KRO-programma Puberruil Xtra ruilen deze zomer pubers met 
en zonder handicap een weekje van leven. Durven ze het aan om bij 
Outdoor Laarbeek in een rolstoel een survivalbaan te beklimmen? Je ziet 
het bij Puberruil Xtra op 28 juli om 19.25 uur op Nederland 3.

Beek en Donk – De Zonnebloem afdeling Beek en donk maakt op 13 augustus 
een uitstapje naar het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deze dag is bedoeld 
voor alle mensen, die tot onze doelgroep behoren zoals  thuiswonende 
zieken, eenzamen, gehandicapten en andere personen, die behoefte hebben 
aan wat gezelligheid en ontspanning en in Beek en Donk wonen. Ongeacht 
of men wel of geen ondersteunend lid is. Deze dag duurt van 8.45 uur tot 
16.30 uur.  

Men vertrek om 8.45 uur en 9.00 uur met het treintje en met auto’s. In het 
treintje kunnen maximaal 25 personen mee. De gasten, die op de heenweg 
meegaan met het treintje, gaan op de terugweg met de auto’s terug. Ook 
mensen met een rolstoel zijn van harte welkom. Wij vragen deze mensen om 
zelf gebruik te maken van een taxibusje. Om 9.30 uur staan vrijwilligers van 
De Zonnebloem bij het Boerenbondsmuseum klaar om iedereen te ontvangen.

Aankomst boerenbondsmuseum om 10.00 uur, waar de koffie klaar staat. 
Aansluitend is er een  rondleiding met een gids. Het Boerenbondsmuseum 
biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden. Een heus dorpsplein 
met daaraan gelegen een schop, bakhuis, smederij en klompenmakerij. Om 
13.00 uur is er een uitgebreide koffietafel waarna er een huifkarrentocht en 
een rondleiding is. Ook krijgt men de mogelijkheid om van de zon te genieten. 
De dag is ten einde om 16.00 uur, zodat iedereen weer tussen 16.30 en 17.00 
uur in Beek en Donk is. Dit alles kan de organisatie u aanbieden voor de prijs 
van €15,-, te betalen bij opgave. 

De Zonnebloem is een vrijwilligersvereniging en kan nog altijd vrijwilligers 
gebruiken. Wie deze dag wil bijwonen kan zich tot 4 aug. bij mw.  Ria Derksen, 
tel.  464150 of bij mw. Toos van der Linden, tel. 462974.

“Voor alle vogelvrienden in 
Laarbeek deze schitterende vogel, 
‘de Blauwborst’. Ik heb hem gespot 
in natuurgebied  Mosbulten bij 
Breugel”, aldus de maker van de 
foto, Henk Verbruggen uit Beek en 
Donk. 

Aarle-Rixtel - De volgende restaurantavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij is op 6 augustus. Iedereen is vanaf 17.30 uur van harte welkom. Om 
18.00 uur wordt het diner geserveerd. 

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 1 augustus 15.00 uur. In verband met 
de vakantieperiode kan dit gedaan worden via 06-45203227 of door een 
e-mail te sturen naar stichting@vierbinden.nl. 

De gezamenlijke dineravonden vinden iedere 14 dagen plaats. Op 6 augstus 
staat een Oosters menu op het programma: Chinese tomatensoep, satéstokjes 
met saus, Babi Pangang, Bami en Nasi Goreng, Atjar Tjampoer, Kroepoek en 
gebakken uitjes en lychees met vanille-ijs.

Lieshout - Ondanks het feit dat het vakantietijd is, gaat het KBO-Kienen deze keer, 
op dinsdag 30 juli, gewoon door in het Dorpshuis. De ingang van het Dorpshuis is 
wel verplaatst: naar het Kerkhofpad. U bereikt nu het Dorpshuis vanaf de Heuvel 
tegenover de kiosk, langs Cafetaria Eethuis De Kiosk. 

U bent weer van harte welkom op de  kienavonden waar we deze keer spelen om 
levensmiddelen en enveloppen met inhoud. Omdat het vakantietijd is, houden we 
geen loterij. We beginnen te kienen om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Mooi Dier
Naam:  Belucky
Belucky wil zijn naam graag waarmaken en 
zijn toekomstige baasjes heel gelukkig maken. 
Hij heeft namelijk heel veel liefde te geven en 
wordt er heel blij van als hij dit terug krijgt door 
lekker geaaid en gekroeld te worden. Hij kan 
niet zo goed overweg met zijn soortgenootjes, 
maar wordt wel graag vriendjes met zijn baasje. 
Wie heeft er een plaatsje vrij op de vensterbank, 
waar Belucky lekker van het zonnetje mag genieten?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Belucky of andere dieren uit 
dierenopvang “Vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren of kunt u de website bekijken: 
www.voorstegrootel.nl. Tel: 0492-381490.

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!
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Naam: Marly van Gennip
Woonplaats: Aarle-Rixtel
Leeftijd: 18 jaar
Opleiding: Kappersopleiding niveau 3 
visagist en topstylist

Wat houdt de studie in?
“Ik ben aan de kappersschool 
begonnen nadat ik van het vmbo 
kader afkwam. Ik heb nu 2 jaar op een 
particuliere school gezeten genaamd 
het IMKO College. Hier heb ik de basis 
van het kappersvak geleerd. In het 
2de jaar ben ik er topstylist bij gaan 
doen, dit betekent dat je een hele 
kappersshow zelf in elkaar zet en voor 
alles moet zorgen. Hier leer je ook een 
stukje ondernemen in het kappersvak. 
Ik vond dit erg leuk en leerzaam. Ook 
in het 2de jaar ben ik er visagie bij gaan 
doen. Dit is het opmaken van mensen. 
Ik heb daar van allerlei dingen geleerd 
zoals: bruidsmake-up, avondmake-up, 
grimeren en nog veel dingen meer. Ook 
heb ik stage gelopen, in de 3de van het 
vmbo ben ik snuffelstage gaan lopen bij 
‘Kapsalon Astrid’. Ik vond dit erg leuk. 
Ook heb ik daar mijn stage afgerond. 
Woensdag 17 juli ben ik geslaagd voor 
mijn kappersdiploma!”

Wat vindt je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Ik vind alles leuk en leerzaam wat te 
maken heeft met het kappersvak! Ik 

kan niets bedenken wat ik echt niet leuk 
vindt. Ik vind het werken erg leuk, dit 
doe ik echt met veel plezier! Daar leer je 
tenslotte ook het meest van. Ook vind 
ik trainingsmomenten erg leuk omdat ik 
uitdaging nodig heb en ik zo veel leer.”

Wil je hierna gaan werken of wil je 
verder leren?
“Nu ik klaar ben met de kappersschool 
wil ik graag nog heel erg veel dingen 
leren. Nu heb ik nog 5 cursussen 
gepland staan: 1 in Amsterdam. Daar 
ga ik tribels leren scheren (figuren in 
het haar scheren bij mannen) en 4 in 
Eindhoven bij Remco van Oosterom. 
Zo leer ik van andere mensen ook 
veel! In februari wil ik met mijn nieuwe 
opleiding beginnen in Amsterdam, 
genaamd het B Academy: ook op het 
gebied van haar! Dit is ‘The complete 
hairstylist’ hier leer je podiumwerk, 
extreme kapsels knippen, precies kijken 
naar gezichtsvormen, gezichtskleur, 
klantwens en klantverkoop. Dit noemt 
de school ook  wel het HBO onder de 
kappers. Ook ga ik hierbij een paar 
dagen werken bij ‘Kapsalon Astrid’, wat 
ik met veel plezier doe! Voor degene die 
een nieuw kapsel zouden willen of iets 
anders, Ik heb nog veel modellen nodig, 
in Eindhoven maar ook in  Amsterdam. 
Laat me weten als je interesse hiervoor 
hebt!”

kan niets bedenken wat ik echt niet leuk 

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Harry en Mia Schepers - De Haas. 
Ze zijn bijna 55 jaar getrouwd en 
waren jarenlang de gezichten van 
rijwielenzaak ‘De Concurrent’ in 
Lieshout.

Een inloopzaak
“Loop maar even door naar 
achter”, was een veel gehoorde 
uitspraak van Mia Schepers in hun 
winkel in huishoudelijke artikelen 
aan de Heuvel in Lieshout. Dat 
‘achter’ bestond uit een lange 
smalle balie, waarachter de meest 
uiteenlopende artikelen stonden 
uitgestald. Een balhoofdstel voor 
een fiets of een koplamp, een 
ketting of een stelletje nieuwe 
kogeltjes in de trapper: alles 

werd verkocht in ‘magazijn De 
Concurrent’. 

Hanneske
In het jaar 1932 werd door de vader 
van Harry het bedrijf opgericht. 
Johan Schepers werd in het dorp 
Hanneske genoemd. Inmiddels zit 
Harm, de zoon van Harry, alweer 
10 jaar in de zaak, dus het tijdperk 
van Hanneske is echt wel voorbij! 
Jarenlang werd voor de zaak ook 
het autoverkeer voorzien van 
benzine. De klanten aan de pomp 
gingen altijd voor de klanten in de 
winkel, “anders reden ze door”,  
aldus Mia. Nieuwe fietsen werden 
er veel verkocht,. “Wij waren de 
goedkoopste”, glundert Harry. 

Hobby’s
Voor hobby’s 
had het 
echtpaar geen 
tijd, ze werkten 
tot ongeveer 12 
uur ’s avonds. 
Vaak was dat de 
afwikkeling van 
de bestellingen, 
de rest van de 
‘papierwinkel’ 
en het opruimen 
van alles, dat 
overdag in de 
drukte niet meer 
op de plaats 
lag. Harry’s 
passie was 
motorsport, de 
grote held van 
die dagen was 
Frans Sigmans 
uit Bakel. 
Volgens Harry 
kwam hij wel 
eens in de zaak. 
Mia is de laatste 
jaren vaak te 
vinden in de 
tuin. De grote 

tuindeuren in de woonkamer 
geven straks niet meer alleen 
uitzicht op een hoge blinde muur, 
omdat het pand naast het ‘hunne’ 
wordt gesloopt.

Wa komde dan hier doen?
Soms moest Harry ’s avonds naar 
een vergadering. Dan bestond de 
kans dat er nog klanten kwamen, 
want dat ging vroeger de hele 
dag door, ook al was de winkel 
dicht. Een heel verschil was de 
stadse klant in de korsetterie in 
Helmond, die Mia gewend was, 
en de boeren in Lieshout. Op een 
goede dag was dat weer het geval 
en om kwart over tien in de avond 
kwam een agrariër uit de buurt 
een stuk gaas halen. Nadat ze had 
uitgelegd dat ze het verschil tussen 
varkens-, kippen- en vogelgaas 
nog niet zo goed wist, werd haar 
gevraagd, wat ze “hier eigenlijk 
kwam doen”. 

Naast de zaak
Harry en Mia hebben altijd naast 
de zaak gewoond. Vroeger in 
hetzelfde pand, nu is alles bij 
de winkel getrokken en woont 
het echtpaar in het huis ernaast. 
Door het raam zien ze toch elke 
dag weer het vertrouwde gezicht 
van mensen, die een nieuwe fiets 
komen uitproberen ‘bij onzen 
Harm’.

tuindeuren in de woonkamer tuindeuren in de woonkamer 

MARIAHOUT

Geïsoleerde opslagruimte te huur.

Gelegen in het buitengebied van Mariahout

nabij uitvalswegen naar ‘s-Hertogenbosch en

Eindhoven (A50) en de weg Eindhoven - 

Helmond.

Vloeroppervlakte ± 90 m2
2 elektrische overheaddeuren 
2,70 m. x 3 m. (h x b)
Ruime rangeermogelijkheden
Huurprijs op aanvraag

Voor meer info:
tel. 0413 209306
of per mail opslagmariahout@gmail.com

Perfecte locatie voor
ZZP’ er of particulier

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gratis af te halen 4 nette tuinstoel 
kussens met hogerug. Reacties via 
jelleverhoeven@hotmail.com

Burn-out, depressie, angst, rouw, 
relatieproblemen, of...? Bel voor 
een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend naar: 06-13071432 of mail 
naar: sandra.vanrooij@hotmail.com. 
NU GRATIS consulten!

Baby Bjorn draagzak, zwart. Nog echt als 
nieuw!! Slechts 2 jaar oud en nauwelijks 
gebruikt. €40,- en hij is van u. reactie: 
vierentwintigmei@hotmail.com 

Oudgrenen salontafel met lade. 
Afm. 90x130 en 55 cm hoog. Foto’s 
zie marktplaats.Vraagprijs €20,00. 
Tel.0499-421571

Thule dak-fi etsen drager (voor 3 fi etsen). 
Is passend te maken op bijna alle auto’s. 
Vraagprijs €75,00 foto’s zie marktplaats. 
Tel. 0499-421571

Diverse keulse potten en kruikjes. 
Tel  0492 382328.

Oudgrenen hoekkast. Afmeting 
95x80x80 en 175cm hoog. Kast heeft 
5 legplanken en een lade. Foto’s zie 
marktplaats. Vraagprijs €50,00 
Tel. 0499-421571

Seniorentelefoon. Slechts enkele weken 
gebruikt. Merk: Fysic FX-3360. Zes foto-
druktoetsen als voorkeur in te stellen. 
Ook geschikt voor slechthorenden. 40,- 
euro. Tel. 0492-462823.

Winterbanden Opel Vectra. €50,-. 
Tel: 06-24879750

Gevraagd: aanhangwagen. afmetingen: 
2.10 meter lang, 1.10 meter breed. Tel: 
06-10055422

Skibox , slechts drie keer 1 week 
gebruikt. Universeel. Prijs: €25,-. Tel. 
0492-382858

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 
06-10025295 www.risero.nl

Zelfstandig Nagelstyliste in 
schoonheidssalon. Tel: 06-28558776

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

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze graag 
bij u ophalen. Mail naar: H6.sjaak@
gmail.com of bel naar 06-10055422.

Gratis ophalen van al uw oud 
ijzer, witgoed, computers, fi etsen, 
zonnebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel: 06-11070700

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed 
en oude opknapfi etsen. Ik kom het 
gratis ophalen. Tel: 06-16301715.

Alle soorten oud ijzer en metalen, 
zoals koper, aluminium, kabels, enz.. 
We halen het graag bij u op. Alleen 
in Beek en Donk. Tel: 06-81049083

Alle soorten kook-, bak- en 
steelpannen voor de hobby. Ik haal 
ze graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer en 
oude opknapfi etsen. Tel: 06-16301715.

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Robin Iven

GEVRAAGD

TE KOOP

TE HUUR

Mercedes 190 Diesel. Bouwjaar: 
1986. 2e eigenaar. Tel: 06-29507138

Te koop: Hooi. Is maandag 22 
juli geperst. Prima kwaliteit en 
jacobskruidvrij. Eventueel in overleg 
thuisgebracht in Laarbeek. 
Tel: 06-53751207

Circa 100 pakken hooi te koop. Af te 
halen voor €4 van het land of voor 
€4.50 thuis gebracht. min. afname: 
50 pakken bij thuisbrengen. 
tel: 06-23659348

Mobiel urinoir ideaal voor feesten en 
partijen. Reacties via jelleverhoeven@
hotmail.com

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

GEVRAAGD

Jachtseizoen:
Mijn huis staat te midden van een 
jachtgebied. Van het hele jaar vind ik het 
jachtseizoen het meest vreselijk. Met 
enige regelmaat dwarrelt het buskruit 
op mijn ochtendboterham terwijl een 
vrolijk fladderend vogeltje naar beneden 
wordt geschoten. Zo gauw het vogeltje 
de grond bereikt, wordt er niet eens 
meer naar omgekeken. Wát een lol! 
Hulzen in rood, blauw en groen liggen 
verspreid in de natuur (Ja joh, die Aelese 
gek uit Lliber ruimt dat wel weer op)! Ik 
heb babygestreepte-zwijntjes kleutertje 
zien worden. Veel verder komen ze in 
Lliber niet. Want, dan hebben jagers 
hen al te grazen en liggen ze in plakjes 
tussen bospaddenstoelen op een 
restaurantbord. Ik háát jagers en voorál 
funjagers! Op die veroordeling-lijst 
staat de Spaanse Koning Juan-Carlos 
aan top omdat hij met zijn blonde wip 
een olifant dood schoot, tijdens een 
safaritocht in Botswana. 

Zoals eerder beschreven woon ik aan een 
rivier. Nou wilde het geval dat het water 
een gans meebracht die besloten had 
om bij mijn poort te blijven zwemmen. 
Het beest was zó tam dat ik op slag 
verliefd werd. Iedere ochtend vloog ik 

uit mijn bed als hij gak-gak-gak om zijn 
boterham riep. Zo gauw ik de poort uit 
kwam, vloog gans in hoge snelheid op 
mij af en at uit mijn hand. Ik vond dat 
geweldig. Toch begreep ik dat onze 
relatie niet eeuwig kon duren. Het 
water in de rivier komt altijd snel… maar 
zakt ook snel. Op een droge rivier zou 
hij nooit kunnen overleven want dan 
zouden hongerige vossen hem snel in de 
gaten hebben. Daarom besloot ik om de 
gans te vangen en in een grote doos te 
vervoeren naar een nabijgelegen vijver 
met soortgenoten. De ochtend dat ik 
hem wilde vangen, liep ik de poort uit 
en zag een stel puberale kwajongens 
MIJN gans bekogelen met stenen. Ik 
was des-duivels. Vooral toen ze mij 
vertelden dat ze hem wilden doden voor 
het Kerstdiner. Ze zouden hun vader nog 
wel langs sturen! Gans was zó van slag 
dat hij zich drie dagen niet liet zien. Maar 
op een ochtend hoorde ik zijn hongerige 
stem weer: gak-gak-gak. Ik vloog de 
poort weer uit met zijn boterham in mijn 
hand en liep récht in de loop van een 
jager! Op een meter afstand, schoot hij 
de gans dwars door zijn nek. Ik hoorde 
zijn doodschreeuw en voor mijn ogen 
zakte hij als en lappenpop in elkaar. Ik 
schreeuwde en nam een paar stenen 

om daarmee de jager 
te bekogelen. Met een 
gebaar van “lekker-
voor-de-Kerstdis” nam 
de jager hem bij zijn 
lange nek, sloeg hem 
over zijn schouder en wilde weglopen 
toen ik pas besefte wat er voor mijn ogen 
was gebeurd. Nadat ik aangifte had 
gedaan bij de politie, dat een dorpsgenoot 
MIJN gans had doodgeschoten… 
duwde mijn man mij richting auto. Hij 
wilde mij mee uit lunchen nemen om 
het hele voorval te laten vergeten. In 
het restaurant bestelde hij iets lekkers. 
Op het restaurantbord lagen plakjes wild 
zwijn tussen paddenstoelen! Adios.

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

Luchtpost

Blikjes en andere recyclebare metalen 
voor recycling. Scheelt u plaats 
in de kliko. U kunt ze afgeven op 
Smalleweg 45, Beek en Donk in de 
voortuin of bel naar: 06-10055422

V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruikbare 
spullen, gebruikte en partijgoederen, 
woning/boedelontruiming, oud ijzer en 
metalen, defecte elektro en ook inkoop 
spullen+partijen ijzer. Tel: 06-30615708

28 jaar...
En meteen verlost van zijn wilde haar!

Gefeliciteerd Stef! 

Paul ziet Abraham! 
Gefeliciteerd! 

KEVIN van OSCH
is geslaagd voor 

zijn MASTER 
ACCOUNTING

aan de Universiteit 
van Tilburg.

PROFICIATPROFICIAT
 

Pap, Mam, Mitchel 
en Amber

Beek en Donk
Piet van Thielplein 10
T. 0492 79 53 17

Openingstijden:
Ma  
Di 
Wo
Do
Vr
Za
Zo

09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 20.00u
09.30u - 17.00u
Gesloten

Deze actie is geldig van 24 juli t/m 4 augustus 2013, OP = OP. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Coca Cola
• 2 liter

Lotus keukenpapier
• Vochtvangers
• Sterk absorberend
• 2 rollen

Printpapier
• A4
• 80 grams
• 500 vellen
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Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Augustus fietskleding 
2 halen 1 betalen actie!

2 halen 1 betalen actie op fietskleding 
en toebehoren! Duurste betaald.

Gazelle                 Goldline                 Giant

Levi



Donderdag 25 juli 201312 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant



Donderdag 25 juli 2013 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

De grote hamvraag in menig 
jeugdig bestaan is toch wel: 
‘Wat wil ik later worden?’ Ooms, 
tantes, opa’s, oma’s, vaders en 
moeders, en ook de meesters en 
juffen smijten met deze vraag 
alsof jij in het beklaagdenbankje 
zit. Tsja, en zie jij daar maar eens, 
als verse wereldontdekker, op te 
antwoorden. ‘Weet ik nog niet’, 
‘Profvoetballer, maar dat word 
ik toch niet’, ‘Dierenarts, maar 
daar moet ik VWO voor hebben’, 
‘Hetzelfde als ons pap’, ‘Mama’, 
‘Iets met computers’ … het is 
maar een greep uit een arsenaal 
aan antwoorden die leerlingen uit 
deze leeftijdscategorie de wereld 
in helpen. 

‘Ik word meester, Mees. Dan heb 
ik lekker veel vakantie. En in de 
zomer zelfs 6 weken!’ Lukas wist 
wel wat hij wilde worden. En die 
grote vakantie, het 6 wekelijkse 
reces in de zomer, trekt toch 
wel klandizie om zodoende het 
naderende gat in onderwijzend 
Nederland op te vullen. ‘Oh ja, het 
lijkt me ook leuk om kinderen straf 
te geven, haha’. Lukas wist ook zijn 
2e argument om uiteindelijk tot 
meester te promoveren in vloeiend 
Nederlands te produceren. 
Weliswaar met een gulle lachbui er 
achteraan, maar dat even terzijde. 
‘Jaja, Lukas, en wat ben je dan van 
plan de rest van je werktijd te gaan 
doen met je klas?’ Mees daagt 
zijn toekomstig collega uit. ‘Nou, 
spelletjes, vééél gym, pauze, zodat 
we veel buiten kunnen spelen en 
handvaardigheid en tekenen. Oh 
ja, elk jaar spelen we een musical 
en in plaats van één keer per 
schooljaar gaan we nu vier keer 
op schoolreisje’. Triomfantelijk 

kijkt Lukas de klas eens rond. 
Heeft hij dit nu niet geweldig 
uitgedacht? Links en rechts 
van hem wordt gegniffeld, wat 
verbaasd opgekeken en buurman 
en buurman fl uisteren eventjes 
over een eventuele reactie op 
de opsomming van zojuist. Een 
heftig nee-schudden van één der 
buurmannen leidt ertoe dat de 
verwachte reactie uitblijft. Vanzelf 
keren nu de snoetjes richting Mees 
die nu met een weerwoord, dan 
wel vraag, dan wel een verklaring 
moet komen. 
Het blijft een tijdje stil. Te lang, 
naar de mening van Willeke. Haar 
vinger wordt de lucht ingeschoten 
als een raket die gelanceerd 
wordt. Priemend blijft die daar 
in iets onzichtbaars steken. Het 
snoetje kleurt langzaamaan rood 
van de inspanning, want ze wil 
toch wel heel graag iets zeggen. 
‘Mees’, lichtjes begint Willeke 
nu ook geluid te produceren om 
haar overduidelijke wil tot praten 
kracht bij te zetten. ‘Willeke, zeg 
het eens, wat wil je kwijt’. ‘Nou’, 
begint Willeke, ‘ik weet niet of 
die leerlingen daar gelukkig van 
worden van wat Lukas zegt. Het 
zal best leuk zijn, maar wel voor 
even, denk ik’. Zo, dat is ze kwijt. 
Voldaan keert ze weer met beide 
billen terug op het landingsgestel 
van haar stoel. ‘Wijze woorden, 
Willeke, wat jij Lukas?’ Grijnzend 
ja-knikkend beaamt Lukas wat er 
zojuist gezegd was. ‘Ach, Mees, 
het was stiekem eigenlijk ook 
bedoeld om jou wat tips te geven’. 
En met een vette knipoog duikt 
Lukas weg achter de brede rug 
van zijn voorbuurman.      

Mees Joost

Meester wordenWEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Kindervakantieweek Hiep-Hoi trekt de jungle in

Leuke kindervoorstellingen in
het Openluchttheater

De Laarbeekse kindervakantieweken vinden allemaal in de eerste week van augustus (5 tot en met 9 
augustus) plaats. MooiLaarbeek interviewde de organisaties. Deze week lees je over Hiep-Hoi (Beek en 
Donk) en Kindervakantieweek Mariahout. Volgende week staan er interviews met de organisaties van 
Aarle-Rixtel en Lieshout in de krant. 

Beek en Donk – In de 51ste editie 
van Kindervakantieweek Hiep-Hoi 
worden de kinderen de jungle mee 
ingenomen. Zo ver secretaris Yvonne 
van Boekel kan herinneren, is het 
thema ‘jungle’ nog nooit gebruikt. 
“We hebben volgens mij nog nooit 
hetzelfde thema gehad.” Een knap 
staaltje creativiteit na vijftig edities.

Vorig jaar haalde de organisatie 
voor het eerst de grens van 400 
deelnemende kinderen. Ook dit jaar 
is dit aantal overschreden en nemen 
weer honderden kinderen begin 
augustus deel aan Hiep-Hoi. Dit gaat 
gepaard met 100 tot 125 vrijwilligers 
gedurende de week. “Daarvan zijn 
er zo’n 15 tot 20 vaste vrijwilligers, 
welke een jaar lang meewerken aan 
de organisatie van Hiep-Hoi”, vertelt 
Yvonne.

Hiep-Hoi werkt met diverse groepen. 
“We zorgen met het bestuur voor de 
algehele coördinatie van het geheel 
en zijn de eindverantwoordelijke. 
Daarnaast hebben we nog een 
programmagroep. Zij bedenken het 
thema en houden zich helemaal 
bezig met de invulling van het 
programma. Ook hebben we nog een 
materialengroep, welke zorgt voor de 
opbouw en de materialen en er is een 
keukengroep voor de verzorging van 
het eten en drinken.”

Alle kinderen van de basisschool 
mogen aan Hiep-Hoi meedoen, ook 
degenen die vorig jaar in groep acht 
zaten. Yvonne: “Als de kinderen niet 
meer mee mogen doen, mogen ze 
vanaf de eerste klas middelbare school 
(hulp)leiding zijn.” Elk groepje bestaat 
uit 13/14 kinderen. De groepjes zijn 
helemaal gemixt qua leeftijd. “Dit 
hebben we sinds een aantal jaar en 
het bevalt ons goed. Het is erg mooi 
om te zien hoe de ‘grote’ de ‘kleintjes’ 
helpen.” Naast alle reguliere groepjes 
is er ook een crèchegroepje aanwezig, 
voor de kindjes van vrijwilligers, die 
nog niet mee mogen doen. 

Op maandag beginnen de kinderen 
met hutten bouwen, in het thema 
van ‘jungle’. Daarna staan er elke dag 
verrassende en diverse dingen op het 
programma. “Vorig jaar hadden we 
een wat extravaganter programma 
in verband met ons 50-jarige 
jubileum. Een aantal dingen hebben 
we gehouden, omdat ze zó leuk 
waren, bijvoorbeeld het reuze groot 
springkussen. Voor de rest willen we 
het programma grotendeels geheim 
houden, maar één ding is zeker: het 
wordt zeker niet minder dan vorig 
jaar.” 

Mariahout - Deze week staat er 
weer een leuk kinderprogramma 
klaar. Op maandagmiddag 
leert men een heel andere kant 
kennen wanneer het bekende 
verhaal van Robin Hood in een 
nieuw jasje wordt gestoken. Op 
donderdagmiddag verandert het 
Openluchttheater in een kleurrijke 
circustent, waar de klungelige 
Ivànovitch allerlei clownerieën 
uithaalt. Twee spannende en 
humoristische voorstellingen die 
iedereen doen smelten. 

Robin Hood
Op maandag 29 juli om 14:30 
uur speelt Theatergroep Frits 
de voorstelling Robin Hood. Er 
bestaan al honderden verhalen 
over Robin Hood, maar geen een 
verhaal gaat er zoals deze. 

De Robin Hood in deze voorstelling 
is eigenlijk helemaal niet zo sterk 
en stoer als iedereen altijd dacht. 
Hij woont in een bos waar iedereen 
gelukkig is. Met zijn vriendinnetje 
Tuck – nee, niet ZIJN vriendinnetje, 
want liefde is stom en kussen is 
het smerigste op de wereld- speelt 
hij elke dag. Ze verslaan piraten 
vechten tegen reuzen en draken. 
In zijn fantasie is Robin een held. In 
het echte leven is hij helemaal niet 
zo stoer. Hij is eigenlijk bang voor 
alles en hij heeft kippenarmpjes. 

Als Robin achter een vreselijk 
geheim komt, staat hij voor een 
keuze: rent hij weg of doet hij 
wat een echte held zou doen? Het 
verhaal van Robin Hood wordt in 
een heel nieuw jasje gestoken. Het 
belooft een spannende, muzikale, 
humoristische voorstelling te 
worden. Leuk voor jong en oud!

Circus Hoetchatchov 
Op donderdag 1 augustus 
om 14:30 uur wordt het 
Openluchttheater omgetoverd 
in de enorme circustent van 
Companie Hoetchatcha. Met veel 
trots presenteert papa Krzystov 
hier zijn zoon Ivànovitch, die over 
uitzonderlijke talenten beschikt. 
Als Ivànovitch zijn koppigheid 
achterwege zou laten en zijn 
kinderlijke klungeligheid zou 
overwinnen, dan zou hij nog 
wel eens ‘de beste acrobaat van 
Rusland’ kunnen worden.. 

Hoewel het voor Krzystov niet 
altijd makkelijk werken is met Ivàn, 
lukt het hem toch de voorstelling 
staande te houden. Terwijl 
kinderen én ouders smelten voor 
de clownerieën van Ivànovitch 
probeert Krzystov het hoofd 
koel te houden met wind, water, 
sneeuw, alles wat maar verfrissing 
kan brengen. 

Het verhaal gaat over trots, 
bezorgdheid, opvoeden, maar 
ook over zelfontplooiing en 
eigen wil. De voorstelling bevat 
zowel ‘traditionele circusacts met 
een twist’, fijne clownerieën, 
als poëtische momenten. Een 
familievoorstelling vol humor, 
acrobatie en interactie. 

Kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor 
kaarten en meer informatie kan 
men terecht op 
www.oltm.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

De programmagroep van Kindervakantieweek Hiep Hoi

Advertorial“Wij hebben ons eigen Openluchttheater”

Winnaars cd’s Hippe Gasten
Laarbeek – In De 
MooiLaarbeekKrant van vorige 
week stond een prijsvraag 
waarbij gesigneerde cd’s 
van Hippe Gasten te winnen 
waren. De redactie kreeg veel 
reacties binnen.
 
De volgende personen hebben 
een gesigneerde cd gewonnen:
Monique van Schijndel
Ilse Barten
Dieuwke van de Hurk

Jenny van Leuken
Ilse Mastbroek
Melle Janssen
Lonneke van de Eijnden
Esther van Bussel
Lynette Dijkman
Theo Arts.

De prijswinnaars kunnen hun 
cd ophalen op het kantoor van 
MooiLaarbeek, Heuvelplein 12 
in Beek en Donk.

Mariahout – Het dorp Mariahout is niet 
groot, maar het aantal deelnemende 
kinderen aan Kindervakantieweek 
Mariahout is enorm. Ruim 220 
kinderen leven zich in de eerste week 
van augustus uit op een omgetoverd 
terrein in Mariahout. 

“Bijna alle basisschoolkinderen doen 
mee”, vertelt bestuurslid Angelique 
Heesakkers. “De betrokkenheid hier 
is heel groot. Dat is erg leuk.” De 
organisatie merkt dit ook aan het 
aantal vrijwilligers. “We hebben 
zo’n twintig ‘vaste’ vrijwilligers, die 
er bijna heel het jaar mee bezig zijn. 
Gedurende de kindervakantieweek 
hebben we zelfs 111 vrijwilligers, 
die zorg dragen als (hulp)leiding van 
een groepje. Daar zitten de overige 
vrijwilligers, bijvoorbeeld het ranja-
team, nog niet eens bij.”

Dit jaar vindt Kindervakantieweek 
Mariahout voor de dertigste keer 
plaats. Het thema dit jaar is ‘theater’. 
In twee verschillende commissies 
wordt de week gerealiseerd. “Wij 
hebben een commissie die fungeert 
als ‘denktank’. Zij gaan over het 
programma. Daarnaast hebben 
we nog de commissie die de 
bouwactiviteiten uitvoert, zoals de 
realisatie van het podium. Deze is elk 
jaar erg mooi. Zo creëren wij ons eigen 
Openluchttheater.”

De kinderen die deelnemen aan de 
week kunnen van alles verwachten. 
Angelique: “Naast dat de kinderen 
lekker kunnen bouwen, knutselen en 
tekenen staan er ook een aantal vaste 
dingen op het programma. Naast het 
bouwen van de hutten gaan de jongere 
kinderen naar een voorstelling in het 
Openluchttheater en nemen zij deel 
aan een Vossenjacht. Ondertussen 

gaan de grotere kinderen zwemmen 
bij ‘De Neul’ in Sint-Oedenrode. Op 
de andere dagen is er onder andere 
een zeskamp door Mariahout heen 
en een ‘Zeepkistenrace’. Daarnaast is 
er op woensdag van 11.00 tot 13.00 
uur ook een markt, welke de kinderen 
zelf organiseren. Het bedrag van het 
groepje dat het meeste geld ophaalt, 
gaat naar een goed doel, welke zij 

zelf uitgekozen hebben. De overige 
opbrengst komt ten goede aan de 
kindervakantieweek.”

De kinderen zitten per leeftijd bij 
elkaar en zijn verdeeld in 24 groepjes. 
Aan het einde van de week komen er 
drie groepjes, gebaseerd op leeftijd,  
als winnaar uit de bus. Iedereen is van 
harte welkom om een kijkje te nemen 
bij de kindervakantieweek. 

Mariahout. Een aantal kinderen van Kindervakantieweek Mariahout richtte vorig 
jaar tijdens de markt hun kraampje in met als thema ‘Marokko’
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Laarbeek - Diverse wandelaars uit Laarbeek namen vorige week deel aan de Vierdaagse in Nijmegen. MooiLaarbeek 
zette een oproep voor foto’s in de krant en kreeg hier veel respons op. Hieronder vindt u de Laarbeekse helden van 
de Vierdaagse. 

Anny van Eijndhoven en Marco Dekkers hebben vier keer de 50 kilometer 
uitgelopen en het felbegeerde kruisje ontvangen. Ze hebben er veel voor 
getraind en zijn trots op het resultaat.

De Plukkum groep Franca van de Kerkhof (4e keer), 
Henny Bevers (30ste keer), Henk Spijkers (11e keer), 
Ineke Spijkers (14e keer) en Johan van de Hoogenhoff 
(25ste keer).

Irene, Tijn, Mees, Mirjam, Luuk en Daan uit Beek en 
Donk hebben de vierdaagse, 30 km, uitgelopen. Vier 
neefjes met hun moeders!

Josette Bloem en Marjan van Kuijk gingen ‘voor het 
Kroontje’ en haalden hem ook.

Paul en Dinie Kweens uit 
Aarle-Rixtel.

Tiny van Alphen uit Mariahout heeft 
de finish voor de 12de keer behaald

Toos Daniels liep twee dagen en 
zorgde de overige twee dagen voor 
de verzorging van de Plukkum groep.

Twee sportieve oma’s uit Mariahout. 
Nellie Leenders en Jeanne Strik lopen 
voor de derde keer de Vierdaagse.

Mark Overdijk tijdens de vierdaagse

Jolanda van Braak liep de Vierdaagse letterlijk ‘op haar 
sloffen’ uit en haalde daarmee de pers. Jolanda bedankt 
iedereen voor de support. “Volgend jaar ben ik er zeker 
weer bij!“

Liselotte Swinkels (14) uit Lieshout liep voor het eerst de 
vierdaagse. Dit deed ze samen met haar nichtje. Met alleen 
een beetje spierpijn behaalde ze het vierdaagsekruisje.

Marcel van Asseldonk en Gerard Verbruggen. Samen 
hebben zij de 40 kilometer gelopen.

vlnr Henk Manders, Anneke Veldkamp, Maria van 
Asseldonk, Netty Gramser, Tiny Manders en Jan van 
Asseldonk

Joke van Venrooij uit Lieshout heeft de finish voor de 6-de 
keer behaald.

De Nijmeegse 4 Daagse 2013

Hoera in april werd ik ingeloot,
Nu moest er worden aangepoot.
Serieus kon ik gaan trainen,
400 km. had ik in de benen.
Wandelen is voor mij geen straf,
Redelijk goed gaat mij dit af.
Het liefst loop ik in de natuur,
Al was het weer soms erg guur.
Nijmegen is een ander verhaal,
Tjee wat is het er massaal.
S ‘morgens vroeg in lange rij,
Want ze laten je niet eerder vrij.
45.000 mensen niet tegelijk van start,
Dat bezorgt alleen maar smart.
Wat een organisatie niet te geloven,
Ze hebben het toch maar klaar 
gestoven.
Wel een happening van hier tot 
ginder,
Soms heb je van elkaar wat hinder.
Ieder loopt zijn eigen pas,
De meesten waren in hun sas.
Temperaturen liepen op,
Voor sommigen was dat een strop.
Gelukkig stond er ook wat wind,
Daar waren we blij mee als een kind.
De sfeer die moet je zelf proeven,
Sportief gezien niet te overtroeven.
Onderweg bieden mensen je lekkers 
aan,
En gelukkig stonden er sproeiers aan.
Wat een bemoediging, wat een applaus,

Soms voelde ik me zelfs een paus.
Alsmaar zwaaien en bedanken,
Klappen op muzikale klanken.
Ik vind alle lopers en publiek,
Allemaal speciaal, uniek.
Via Gladiola, je moet dit ondervinden,
Hier voel je dat mensen zich 
verbinden.
Iedereen loopt voor een eigen reden,
Zetten daarom zoveel treden.
Wij dragen deze 4 Daagse op aan 
Hans,
Hij kreeg net als anderen geen eerlijke 
kans.
Is overleden aan ALS,
Daarvoor sprongen wij in de bres.
Deze ziekte kent zijn oorsprong niet,
Bezorgt intens veel verdriet.
Die verhalen zal ik jullie besparen,
Wij hebben de 4 daagse kunnen 
klaren.
Met een hoedje en een vlag,
Met een traan en met een lach.
Ik hoop dat met geldelijke giften,
Veel onderzoek deze ziekte schiften.
Giro 100.000 stichting ALS,
Steun hen want het is niet mals.
Dankbaar dat wij dit mochten doen,
Organisatie en belangstellenden een 
dikke zoen.

Dinie Kweens, Aarle-Rixtel 

De Laarbeekse helden van de Vierdaagse! Gedicht
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl  onder vermelding van 

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

Marcel Kittel won afgelopen zondag de slotrit van de 
Tour de France. Hij versloeg daarmee andermaal Mark 
Cavendish in deze Tour, die 3e werd in deze etappe.
Hoeveel etappes pakte de Engelsman deze Tour en hoeveel 
ritzeges heeft hij nu in totaal in de Tour gewonnen?

De winnaar: Harold Schippers
Antwoord vorige editie: 4

Cadeaubon kan tot 25 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Lieshout/Nijmegen – De minister van 
volksgezondheid, welzijn en sport, Edith 
Schippers, gaf op dinsdag 16 juli om 4 
uur in de ochtend het startsignaal voor 
de 97e editie van de wandelvierdaagse 
in Nijmegen. Daarbij waren ook 15 
deelnemers van de RCL, naast vele andere 
Laarbekenaren.

Er werd gestart op de afstanden: 50 – 40 
– en 30 km. Alle deelnemers waren goed 
gemutst en voorbereid om er helemaal 
voor te gaan, ondanks eventuele pijn, 
blaren, vermoeidheid en niet te vergeten 
onvoorziene weersomstandigheden. 
Vanzelfsprekend hadden ze al de nodige 
kilometers in de benen, door wandeltraining 
op eigen gelegenheid en in clubverband. 
Ook hield RCL op 30 juni een wandeltocht, 
waarbij geoefend kon worden voor de 
Vierdaagse.
 
De weersomstandigheden waren voor de 
een super, maar voor de ander te veel van 
het goeie. Zo werd met veel plezier gestart 
op een zeer warme eerste dag en ook de 
derde dag was het tropisch warm. Het 
droeg in elk geval wel bij aan een geweldige 
sfeer langs de route. Hoe het dan ook was, 
de sfeer van dit evenement is moeilijk in 

woorden te beschrijven, omdat je die moet 
beleven. Iedere wandelaar heeft zijn eigen 
motivatie om er voor te gaan. Of het een 
goed doel is, een ziekte of zieke geliefde, 
een weddenschap, wereldvrede, of 
gewoon voor jezelf. De herkenning schept 
verbroedering, de muziek verbinding. 
Een groot wandelfeest, voor jong en oud, 
ook mensen met een beperking, samen 
op weg in de tocht der tochten wat soms 
leidt tot mooie ontmoetingen en intense 
vriendschappen.

Maar de Vierdaagse beleving wordt 
niet alleen door de wandelaars mogelijk 
gemaakt, maar ook door de vele 
duizenden toeschouwers, die soms al in 
de vroege uurtjes aanwezig zijn om de 
vrolijk uitgedoste wandelaars succes te 
wensen, ze aan te moedigen en op allerlei 
manieren op te vrolijken. De ontvangst in 
dorpen, gehuchten en woonwijken, waar 
de wandelaars passeerden, was weer 
allerhartelijkst en gastvrij. Niet alleen muziek 
en gejuich, maar ook met allerlei zoete en 
hartige versnaperingen, en niet te vergeten 
verkoeling en onontbeerlijk drinkwater 
waarmee bij uitgelegde tuinslangen de 
flessen weer konden worden gevuld.
Door enthousiast zingende wandelaars 

en in marstempo lopende groepen 
medewandelaars, blijf je als deelnemer 
fit en voel je ondanks pijnlijke voeten met 
doorgeprikte blaren en verzuurde benen de 
verbroedering in het samen onderweg zijn. 
Ook de accommodatie in Berg en Dal mag 
niet vergeten worden. Daar kon vanaf drie 
uur ontbijten worden en het eten ‘s avonds 
stond klaar als je net lekker uit de douche 
kwam gestapt. 

Mooie ontmoetingen en 
kippenvelmomenten tijdens de 
wandeldagen zorgden ook dit jaar 
weer voor een onvergetelijke week. 
Dit alles, samen met een flinke portie 
doorzettingsvermogen, zorgde ervoor dat 
alle deelnemers van RCL Lieshout hun 
felbegeerde kruisje in ontvangst mochten 
nemen, en in de polonaise op De Wedren 
samen met vele anderen hun feestje 
konden vieren.

Zo kan weer worden teruggekeken op een 
fantastische ervaring die de RCL’ers deelden 
met elkaar in een intensieve, gezellige week 
samen. Het uitlopen van het grootste en 
meest sfeervolle wandelevenement ter 
wereld. De Nijmeegse Vierdaagse!

Mariahout -  Bij de kringkampioenschappen 
springen DM werd Kimberly Loos 
kringkampioen met haar pony July. Zij 
is nu afgevaardigd voor het Brabants 
Kampioenschap, evenals Mike Loos. 

Uitslagen:
Dressuur: Mike loos is kringkampioen 
in het BL1 met zijn pony Tiësto v/d 
laarbeekhoeve, en daardoor afgevaardigd 
naar de Brabantse Kampioenschappen, die 
worden gehouden in augustus.

Springen: Kimberly is met 3 pony’s 
afgevaardigd naar de Brabantse 
Kampioenschappen, te weten met July 
en Stakkato in het DM, en met Jazz v/d 
laarbeekhoeve in het DZ.

Mike is ook met 3 pony,s afgevaardigd in 
het  springen met Tiësto en white power in 
het BL, en met storm in het CM.

Uitslagen 23 juli 2013
1.Diny Biemans/Wilma van Diesen 62,50%. 
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 57,29%.
3.Cor en Nelly Verschuren 56,67%.
4.Riet van Vijfeijken/Jos Vriens 54,17%.
5.Pieta Slaats/Riet van der Linden 51,04%.

De volgende zitting is op dinsdag 30 
juli 2013, aanvang 13,30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, te 
Beek en Donk. Iedere bridger met partner is 
van harte welkom om aan deze bridgdrives 
deel te nemen.

RCL succesvol op de Vierdaagse

Kimberly Loos 
kringkampioen

Uitslagen ‘t Bedonkske

JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Reacties:
Arnoud Schepers: Dat was toen een wereldattractie voor Aarle-Rixtel.
Tonny Otten-Daaniels: Ooo wat een leuke foto. Wat was het toen fi jn daar.
Wieneke Prinsen: Oja daar heb ik tijdens een schoolreisje mijn broekje aan open 
gehaald. Moest de hele dag met een scheur in mijn broek rondlopen.
Christ Sterken: Ik weet nog dat Nicolle Otten een grote splinter in haar bil had en naar 
de dokter moest om hem te laten verwijderen.

Reacties:
Ad en Yvon van der Linden: Mooi hondje.
Ad en Yvon van der Linden: Ja klopt helemaal ons Dandy.
Marian van den Elsen van der Linden :Niet het Rooie As en ook niet bij het Zut maar bij een ven 
richting Wintelre.

Reacties:
Hans Vereijken: Leuke foto Silvia. Volgens mij is de derde van rechts Harry Vereijken, 
maar ik weet het niet zeker.
Maria van Hooff: Dat is volgens mij ook Harry
Henri Verkampen : Gerry van Rossum, Tiny van Hoof, Harry Vereijken, Hans van de Heuvel
 

Foto: Marjon Timmermans- 
         Speeltuin op de Heikant

Foto: Willem van den Elzen-
         Naar de Rooi As ging zwemmen  mi 
         ouwe Manta met jalouzie

Foto: Paul van Kaathoven - Nu zit er wel een 
Vereijken bij. Maar welke?Mariahout

Beek en Donk

Reacties:
Hanny Vlemmings: Daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, met een abonnement.
Rita de Jong: Is dat Judith(van jullie Ludy?)
Mieke Scheepers: Idd, Rita de Jong.
Marlea Wagelmans: Ik herkende haar ook direct!

Foto: Mieke Scheepers- 
         Zwembad De Koppelen

In deze rubriek vindt u elke week de highlights van de Facebook-
pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen hebben deze 
Facebookpagina, waar leuke berichten op worden geplaatst en 
volop wordt gereageerd.

¬Wat gebeurde er verder met het 
bedrijf van Piet toen hij plotseling 
overleed en Marie achterbleef met veel 
verdriet en nog meer zorgen? 
Zorgen die zij er na zo’n groot verlies 
helemaal niet bij kan hebben. Maar het 
bedrijf moet door en er ligt een flinke 
aanslag erfbelasting op de loer. Is daar 
wel voldoende geld voor? En kán het 
bedrijf dan eigenlijk wel door? 
Marie kan dit gewoon allemaal niet 
zelf regelen. Alleen door een goede 
adviseur in te schakelen kunnen er nog 
een aantal noodmaatregelen worden 
getroffen. En met een goed adviseur 
bedoelen wij een adviseur die niet 
alleen gevoel heeft voor de emoties 
die er spelen en hier goed mee kan 
omgaan, maar ook een adviseur die 
op de hoogte is van alle financiele, 
fiscale en juridische mogelijkheden. 
Een duizendpoot dus. Die heel snel de 
draad kan oppakken voor Marie en de 
zaken gaat regelen, zoals:
Uitzoeken of een van de kinderen het 
bedrijf wil overnemen;
Zo ja; ervoor zorgen dat dit kind het 
hele bedrijf erft (een noodreparatie 
want de langstlevende kreeg immers 
alles);
Zo nee, ervoor zorgen dat het bedrijf 
dan toch nog minstens vijf jaar in 
de familie blijft om die hele hoge 
erfbelastingclaim te ontwijken;
Successie aangifte doen;
Een externe bedrijfsopvolger zoeken.  

Met ons SuccessiePlan voorkomt u een 
dergelijke situatie en regelt u alle zaken 
in een keer goed voor de toekomst. 

Annet en Roland van Gils van Successie 
in Bedrijf adviseren ondernemers over 
hun testamenten en bedrijfsvoering. 
Met mijn Testamentadvies adviseren 
zij particulieren over testamenten en 
bieden begeleiding bij de afwikkeling 
van de nalatenschap.

    

Samen regelen nu het kan voor later

wandelen

GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS
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E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N

Volg ons!

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

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

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

26 juli 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje

Café Thuis, Beek en Donk 

29 juli 2013
Robin Hood, Theatergroep Frits

Openluchttheater, Mariahout 

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater, Mariahout 

4 augustus 2013
Concert Seniorenorkest 

St. Caecilia Lieshout
Bavaria Brouwerijcafe, Lieshout 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek 

Beek en Donk
Evenemententerrein Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke

Openluchttheater, Mariahout 

8 augustus 2013
Woeste Willem, 

Kom van het dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

11 augustus 2013
Kratje van het Latje

Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

13 augustus 2013
Uitstapje Zonnebloem 

Beek en Donk
Boerenbondsmuseum, Gemert 

17 - 20 augustus 2013
Kermis Aarle-Rixtel

Dorpsstraat, Aarle-Rixtel 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, 
Leon van der Zanden e.a.

Openluchttheater, Mariahout 

21 augustus 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis, Lieshout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater, Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, Beek en Donk 

25 augustus 2013
Fietstocht

Start bij clubgebouw RCL en Grand 
Café Stout, Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
De Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater, Mariahout 

25 augustus 2013
Middag van het Brabantse lied
Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel 

‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

31 augustus - 3 september 2013
Kermis Lieshout

Floreffestraat, Lieshout 

1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

1 september 2013
Concert van Muzikale uit 

Aarle-Rixtel
Theehuis “Bij de Boompjes” 

Heikant, Aarle-Rixtel 

1 september 2013
Spellen zeskamp 

mensen met beperking
Sportpark ‘t Heereind Sparta’25, 

Beek en Donk 

6 - 10 september 2013
Kermis Beek en Donk

Piet van Thielplein, Beek en Donk 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

15 september 2013
Open Monumentendag 2013 - 

Macht & Pracht
Heemkamer, Parklaan 5, 

Beek en Donk 

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk

27 september 2013
Meezingavond Liedertafel 

‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

28 september 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

28 september 2013
Ierse avond met Molly Malone

Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

4 oktober 2013
Comedy Diner met Duo Vreemd

De Pelgrim, Mariahout


