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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

MooiLaarbeek

Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496Beek en Donk  0492-463496
www.mandenmanmeubelen.nl

www.fi deskinderopvang.nl

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang

De MooiLaarbeekKrant mag 5 keer 2 zondag-
kaarten verloten voor WiSH Outdoor! Kans ma-
ken hierop? Geef dan het goede antwoord op on-
derstaande vraag:

Hoeveel artiesten staan er weergegeven in de 
WiSH Festivalkrant op de zondag mainstage?

Mail je antwoord vóór maandag 30 juni 17.00 uur 
naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl en wie weet 
word jij één van de gelukkige prijswvinnaars!  

WIn!!
kAarTen 

Gemêleerd gezelschap vult de Schoolstraat 
tijdens drukbezocht ‘Lowman’ reggaefestival 

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel - De tweede editie van 
het reggae/ska-festival ‘Lowman’ in 
Aarle-Rixtel heeft afgelopen zondag 
weer een mix aan mensen bij elkaar 
gebracht. Live-artiesten, prachtig 
weer en een prettige sfeer zorgden er 
samen voor dat alle ruimte op het ter-
rein bij ‘OJA’ benut werd. 

De kleuren rood, geel en groen schit-
teren over heel het terrein aan de 
Schoolstraat. Kraampjes en loslopende 
kinderen vullen het geheel. Allerlei cul-
turen lopen dwars door elkaar heen. 

“En dat is precies de bedoeling”, weet 
mede-oprichter Thea Wich te vertel-
len. “Hier zijn liefhebbers van de mu-
ziek, mensen uit de buurt, OJA-leden 
en mensen van ver. Samen hebben zij 
één ding gemeen; zij genieten allemaal 
van een geslaagde dag.” 

Artiesten
Een selectie van de meest diverse ar-
tiesten stond dit jaar op het podium. 
De band Reggaementary uit Breda 
had de aftrap in handen. Vervolgens 
was het de beurt aan Kenny Weed 
& Free mind Empire. “Als de mensen 
genieten, dan geniet ik ook”, vertelt 
Kenny. Ook ‘special guest’ Harry Mo 

was zeer tevreden over het optreden. 
Geboren in de eilandstaat Dominica, is 
hij ontzettend blij weer in Nederland 
te zijn. “Ik tour op dit moment door 
heel Nederland en ik heb een ontzet-
tend fijne tijd”, Harry Mo staart even 
weg in de lucht en vertelt vervolgens: 
“Voordat ik ga, moet ik echt een foto 
van die kerk daar maken.” De slotact 
was voor The Invisibles. Een twaalf-
koppige Nederlands/Italiaanse ska-
band. Na een moeizame soundcheck, 
werd het geduld van het publiek be-
loond en kon het dansen beginnen. 

Het idee
Er zijn al heel wat jaren overheen 

gegaan, voordat de vier bedenkers 
van Lowman écht aan de slag gingen 
met hun idee. Samen gaan zij graag 
naar reggae- en skafestivals. Hoe gaaf 
zou het zijn als zij dit ook in hun ei-
gen dorpje, Aarle-Rixtel, konden rea-
liseren? Dat is hen gelukt. Thea: “Als 
je in een dorp iets wil bereiken, zal 
je dat zelf moeten doen en dat doen 
we.” Samen met Marlon Kicken, Theo 
Loomans en Frank Strick is het hen 
ook dit jaar weer gelukt om een ge-
slaagd feestje neer te zetten. “Maar”, 
geeft Thea toe: “We hebben veel te 
danken aan de heel fijne samenwer-
king met OJA. Dat is een ontzettende 
enthousiaste groep mensen.”
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

De laatste illusie is te geloven dat 
men ze alle verloren heeft.

Maurice Chapelan 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

ð 28-10-1941 � 21-06-2014

Graag nodigen we u uit het leven van Jan Korsmit te herdenken.

Deze afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 28 juni en begint 
om 11.30 uur. Als u nog persoonlijk afscheid van Jan wilt nemen, 
bent u voorafgaand aan deze dienst van 10.00 - 11.15 uur van 
harte welkom. 

Conform de wens van Jan gebeurt dit in de natuur. En wordt er 
goed gezorgd voor een hapje en een drankje.

Locatie: Lieshoutsedijk 46, Sint-Oedenrode.

Hartelijks,

Norberth Korsmit en Kim Saris
Jan Korsmit jr. 
Rikie van Gils

Jan Korsmit

echtgenoot van Willy Voorbraak �

uitnodiging

Wij zijn diep getroffen en heel verdrietig door het
plotseling overlijden van onze collega

Noud van Asseldonk
Noud werkte sinds 2007 als accountmanager Food & Agri
bij onze bank. Wij verliezen in Noud een zeer betrokken,
kundige en enthousiaste collega. We zullen hem erg missen.

Wij wensen zijn vrouw Will, kinderen Kim, Milou en
Lars en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken
van dit grote en onverwachte verlies.

Namens alle medewerkers
Rabobank Peel Noord

Het is verdrietig om afscheid te moeten nemen van onze collega

Noud van Asseldonk
Noud, je was een fijne collega. We zullen je humor missen.

Team Food & Agri
Rabobank Peel Noord

Liefde is het verdriet
als iemand je verlaat

en als je geniet
als iemand er voor je staat.

Ontzettend verdrietig omdat we je nu al moeten missen,
maar ook dankbaar voor alles wat je voor ons betekent hebt,
nemen we afscheid van mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Jan Leenders
* Son en Breugel, 12 februari 1943

† Mariahout, 23 juni 2014

echtgenoot van

Jo Leenders - Meulendijks
Carlo en Margo
   Eva, Isa, Jan

André en Mirjam
   Teun, Mart, Jur

De uitvaartdienst voor Jan zal worden gehouden op zaterdag 
28 juni om 10.30 uur in parochiekerk O.L. Vrouw van Lourdes 
te Mariahout, waarna we hem begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

De avondwake is op vrijdag 27 juni om 19.00 uur in eerder 
genoemde kerk.

Jan is thuis, waar u aansluitend aan de avondwake persoonlijk 
afscheid van hem kunt nemen.

Bernadettestraat 32
5738 AZ  Mariahout
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Actuele  vacatures

• ‘t Oude Raadhuis is op zoek 
naar een vrijwilliger die het 
scholenbezoek aan ‘t Oude 
Raadhuis wil begeleiden

• Voor een 23-jarige vrouw 
met een licht verstandelijke 
beperking uit Beek en Donk 
wordt een maatje gezocht, een 
positief persoon.

• Scouting Beek en Donk is op 
zoek naar leiding voor de esta-
groep. Dit is voor kinderen van 
7 tot en met 11 jaar. 

• Zwemvereniging Beek en 
Donk is op zoek naar een 
zwemleider A/B of een zwe-
monderwijzer. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Thea Wich

Deze week: Hetty Prinsen uit 
Lieshout
Vrijwilligerswerk: Voorheen: 
Speel-o-theek ’t Locomotiefje, 
Sinterklaascomité Lieshout (mede-
organisator van het Sinterklaas-
feest en de Klompenactie) en de 
Lieshoutse Roefeldag
Nu: vanaf 2001 leidster bij scout-
inggroep de Bevers

“Ze weten je te vinden”
Hetty weet niet precies hoe lang 
zij als vrijwilligster actief is gewe-
est bij de Speel-o-theek, het Sin-
terklaascomité en de Roefeldag. 
Wel weet Hetty dat ze voor al 
haar vrijwilligerswerk is gevraagd: 
“Op een gegeven moment gaan 
je kinderen naar school. Je leert 
dan allerlei mensen kennen. Die 
vragen of je mee komt helpen. Ik 
vond het leuk. En als je eenmaal 
vrijwilliger bent, dan weten ze je 
altijd te vinden.” 

Scouting
Vanaf 2001 is Hetty vrijwilligster 
bij ‘Scouting Lieshout Mariahout’ 
als leidster van de jongste groep, 
de ‘Bevers’. Hetty: “Onder de 
‘Welpen’ (vanaf 8 jaar) was er 
voorheen niks. Toen hebben ze 
mij gevraagd om mee te gaan 

draaien in een nieuw op te starten 
scoutinggroep voor kinderen van 
5 tot en met 7 jaar, de ‘Bevers’.”

De eerste jaren kwamen de ‘Bev-
ers’ bij elkaar in het ‘Dorpshuis’. 
Daarna verhuisden zij naar de 
blokhut van de scouting aan de 
Herendijk. Hetty vond dat fi jn: 
“Daar kunnen we meer aan de 
aankleding doen en kunnen we 
naar buiten. Het is een mooie lo-
catie.” 

Iedere week maakt Hetty een 
nieuw programma om op zater-
dagmorgen, van 10.00 tot 12.00 
uur, de ‘Bevers’ een leuke ochtend 
te bezorgen: “Ik werk hierbij veel 
met plaatjes. Kinderen uit groep 
een en twee kunnen nog niet 
lezen en schrijven.” De vrijwillig-
ster krijgt tijdens deze ochtenden 
assistentie van hulpleidster Kiky.

“Vrijwilligerswerk is niet vrijbli-
jvend”, aldus Hetty: “Het is in 
principe een verplichting die je 
aangaat. Maar omdat je het leuk 
vindt, zie je het niet als verplicht-
ing.” De Lieshoutse vrijwilligster 
haalt veel voldoening uit haar vri-
jwilligerswerk: “Wat je er voor ter-
ugkrijgt, dat is het leuke. Als alles 
goed loopt en de kinderen hebben 
het fi jn, dan vind je het zelf ook 
leuk. Daar doe je het voor. Maar 
zonder steun van man en kinderen 
had ik dit niet kunnen doen.”www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Laarbeekse Open Tuinenroute groeit en bloeit
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – De 2e editie van de 
Laarbeekse Open Tuinenroute 
vond afgelopen weekend plaats. 
Tuinliefhebbers konden twaalf tui-
nen bezichtigen. Het team ‘The 
Shooters’ van de gezondheidsrace 
had een fietsroute uitgezet van 
22 kilometer, die de tuinen met 
elkaar verbond. De route leidde 
langs ingezaaide akkerranden. De 
MooiLaarbeekKrant nam een kijkje 
in drie Laarbeekse tuinen. 

Heesweg, Beek en Donk
Het ontvangst is hartelijk in de kleur-
rijke en smaakvol ingerichte tuin van 
Jan en Beppie van Stiphout aan de 
Heesweg 25 in Beek en Donk. Het 
team ‘The Shooters’ zit aan de mo-
zaïeken-boomtafel te genieten van 
een kop kruidenthee. “De tuin is 
met ons leven meegegroeid”, vertelt 
Jan. “De zandbak werd vervangen 
door een waterornament, en daarna 
kwam de rest van de tuin aan de 
beurt. Veel ijzer, hout, mozaïek en 
spullen die het paar in de loop der 
jaren kreeg,  hebben een plaatsje. 
De waterval maakt indruk. “Beppie 

is de ‘planten – en kruidenvrouw’ 
en doet de indeling van de tuin. Ik 
doe het constructiewerk”, licht Jan 
toe. Bezoekster Wilma van Beek uit 
Aarle-Rixtel is onder de indruk. “Het 
is hier geweldig, gezellig en intiem. 
Morgen fiets ik hierheen met mijn 
kleinkind!” Gastvrouw Beppie heeft 
thuis haar werk in de ‘dagbesteding 
in huiselijke sfeer voor de ouder wor-
dende mens’. 

Mariënhof, Mariahout 
“De kloostertuin heeft niets specta-
culairs. Het is een rustige tuin, die 
past bij onze natuur”, vertelt zuster 
Wilfrida in Mariahout. Antonie van 
der Ven is ruim tien jaar als tuin-
man ‘kind aan huis’. Om de acht à 
negen dagen is hij in de tuin te vin-
den. “Voor deze dagen heb ik extra 
dagen gewerkt”, vertelt Antonie. 
Opvallend is het vele groen, in al-
lerlei kleurschakeringen, in de tuin. 
De hortensia’s staan in volle bloei 
en zorgen voor kleur. Het zaaghout 
wordt gebruikt om de wandelpa-
den af te scheiden. In de snijbloe-
mentuin staan de bloemen keurig 
in rijtjes, voorzien van naamkaartjes. 
Straks vinden ze hun weg naar een 
vaas in het klooster. Zuster Wilfrida 

vertelt: “Ik zit het liefst hier op het 
terras, krantje erbij en het overzicht 
over de tuin.” Uit PSV-bekertjes 
krijgen we limonade geserveerd. En 
natuurlijk zijn de zusters Wilfrida en 
Marianne  naar de concerten van 
Guus Meeuwis geweest. Hij werd in 
1972 in dit klooster geboren. 

Vogelenzang, Lieshout
 “Je moet maar op het idee komen”, 
vindt meneer Manders, bezoeker 
aan de kleurige tuin van de fami-
lie Bekx aan de Vogelenzang 55 in 
Lieshout. Hij wijst naar de zitbankjes 
van buxusstruiken, die uitnodigen 
om te gaan zitten. Mevrouw Bekx 

vertelt dat ze lid zijn van de ‘vaste 
plantenclub’ en liefhebber zijn van 
tuinreizen. En dat is zichtbaar. Een 
speciale plant, een heliantussoort, 
die in Nederland niet voorkomt, staat 
te pronken in de tuin van de familie 
Bekx. “Dit mag rustig gezien wor-
den”, besluit meneer Bekx. 

De buxusbank in de tuin aan de Vogelenzang in Lieshout

De tuin van Jan en Beppie van Stiphout aan de Heesweg in Beek en Donk

De kloostertuin in Mariahout

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Let op! Fietsendieven actief in Laarbeek
Laarbeek – Er zijn bij DeMooiLaarbeek-
Krant enkele meldingen binnengeko-
men van gestolen fietsen van diverse 
terreinen in Laarbeek.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, 
zorg dat de fietsen goed afgesloten zijn. 
Mocht u iets verdachts zien, neem dan 
contact op met de politie tel. 0900-8844.

Teugelders van Ganzendonck 
maakt motto 2014/2015 bekend
Beek en Donk – Net als vorig jaar maakt 
de carnavalsstichting, Teugelders van 
Ganzendonck, al vroeg het motto bekend 
voor het komend carnavalsseizoen. Het 
motto voor 2014/2015 is ‘Ganzendonck, 
al 55 jaor wérrelds!’.

Het motto is tot stand gekomen door 
medewerking van De Teugelders, De Neij 
Prinse Garde, organisatie carnavalsconcert 
O&U, Duo Dubieus, café/zaal de Tapperij, 
café/zaal Dave v/d Burgt, Herberg ’t 
Huukske, café Thuis en Beweging Op d’n 
Tocht. Deze groepen en ondernemers be-
tekenen veel voor het Ganzendoncks car-
naval. Het motto wordt nu al bekend ge-
maakt zodat organisatoren en deelnemers 

aan de carnaval volop tijd hebben om hun 
ideeën uit te werken.  

De Teugelders van Ganzendonck vieren 
komend seizoen hun 55-jarig jubileum. Er 
is dan ook naar een passend motto ge-
zocht, waar iedereen mee uit de voeten 
kan. ‘Ganzendonck, al 55 jaor wérrelds!’ 
duidt ook op 55 geweldige jaren carna-
valsfeest in Ganzendonck, maar kan ook 
topografisch gebruikt worden. 

Heuvelplein passage 
Beek en Donk
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Zaterdag 28 juni

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hanneke Verbakel-
van der Linden (mged), Kees Segeren,  Jan Biemans 
(jrgt) en kleinzoon Sven, Jo en Antonia Jans-Cruijsen 
en kinderen Arnold en Mies en kleinkinderen Henri 
en Peter, Harrie Bos en Annie Jans, Jan Leenders 
(mged). 

Zondag 29 juni

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor latijn
Intenties in deze viering voor: Annie van Heeswijk-
Bevers (mged), Overleden ouders de Koning-van 
Rooij (fund), Nellie van Uden-Smeets (mged), Truus 
Merks-van Hoof (mged), Miet Bekx-van den Elsen 
(verj).

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
13e  Zondag door het jaar – H.H. Petrus en Paulus, 
Apostelen.
Eucharistieviering  m.m.v. Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Jan van den Bogaard; 
Martien van der Linden;
Ton Verbakel(par.);Henk van Roij 
(K.B.O.);Overleden ouders van de Ven – van der 
Saden. Tot welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Frans en Mia Jansen-Wauben, Corrie 
Vereijken-van den Bogaard, Lou Maas, Rinie van 
den Heuvel en overleden familieleden, Lorenz en 
Mia Theur-Gerlach, Ties en Betje Vogels-Iven, Carlo 
van den Bergh, alle overleden vrijwilligers van onze 
parochie van het afgelopen jaar.

Maandag 30 juni

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 1 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 2 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 3 juli

Geen viering

Vrijdag 4 juli

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mededeling: Bedevaart Kevelaer
Op dinsdag 30 september a.s.  
vertrekt de jaarlijkse Laarbeekse 
bedevaart weer naar Kevelaer. Dit 
keer onder leiding van pastoor 
Verbraeken. We vertrekken om 
09.00 uur. In Kevelaer zullen we 
zoals gebruikelijk de H. Mis vieren 
en een maaltijd gebruiken. Ook de 
kruisweg en een kort lof staan op 
het programma. Om 17.00 uur vet-
rekken we weer naar huis, zodat we 
om 18.00 uur weer thuis zullen zijn. 
Voor de kosten hoeft u het niet te 
laten, die bedragen €35,00. Uit het 
verleden blijkt deze bedevaart naar 
Kevelaer en mooie maar ook heel 
gezellige dag te zijn. Dus iedereen 
die graag mee wil kan zich vanaf nu 
opgeven bij het parochiecentrum 
in Beek en Donk, Kerkstraat 3 tel. 
0492-461216. Graag betaling bij 
opgave.

KERKBERICHTEN
Agenda 
28 juni- 4 juli 2014

Peuter- en kleuterviering ‘Vakantie’St. Caecilia presenteert nieuw concerttenue in 
sfeervol Openluchttheater 

Picknicken met De Zonnebloem in de Muziektuin 

Laarbeekse Korenmiddag

Aarle-Rixtel - Het is bijna zomerva-
kantie. De zon schijnt al volop. Alle 
reden om daar samen even bij stil te 
staan en dankbaar voor te zijn. 

Daarom een viering, speciaal voor de 
kleintjes. Kom jij ook samen met papa 

en mama, opa of oma? Je broertjes en 
zusjes zijn natuurlijk ook welkom, klein 
en groot. Je bent welkom op zondag 6 
juli van 8.30-9.00 uur in de kerk van 
Aarle-Rixtel, aansluitend picknick met 
ranja, koffie, thee en iets lekkers in de 
tuin van de pastorie. 

Mariahout – In het Openluchttheater 
Mariahout vindt zondag 29 juni de 
jaarlijkse Laarbeekse korenmiddag 
plaats. Deze middag zal een drietal 
Laarbeekse koren optreden. 

Het programma start met een optreden 
van het Mariahoutse koor Marcanto 
onder leiding van Martin Prick. Het 
repertoire van dit koor bestaat uit 
vele soorten muziek, maar voor dit 
concert ligt het accent op de liederen 
die het moreel hoog hielden in de 2e 
wereldoorlog. Niet alleen Amerika en 
Engeland komen voorbij maar bijvoor-
beeld ook Duitsland. Daarna volgt 
het seniorenkoor Sint Joachim uit 

Beek en Donk met hun dirigent Wim 
Smits. Zij worden op orgel begeleidt 
door Mevrouw Jolanda Demirel. Als 
laatste treedt op het koor Primavera 
uit Lieshout met Kees Manders als 
dirigent. Het concert wordt afgeslo-
ten met het lied ‘Brabant’ van Guus 
Meeuwis door alle deelnemende zan-
gers. Natuurlijk wordt het aanwezige 
publiek van harte uitgenodigd mee te 
zingen. De middag begint om 14.30 
uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur. 
De entree bedraagt €2,50. De deel-
nemende verenigingen hopen op een 
grote opkomst en een gezellige muzi-
kale middag.

Mariahout - Het harmonieorkest en 
de slagwerkgroep van harmonie St 
Caecilia krijgen een nieuw concertte-
nue. Maandag 7 juli, tijdens de sfeer-
volle muzikale seizoensafsluiting, in het 
Openluchttheater Mariahout, wordt de 
nieuwe kleding gepresenteerd.

Harmonie St. Caecilia sluit traditiege-
trouw op de laatste maandag voor de 
vakantie het seizoen af met een sfeer-
vol concert onder de bomen van het 
Openluchttheater Mariahout. Voor een 
concert had het orkest voorheen de keu-
ze uit het klassieke harmonie-uniform, 
of volledig zwarte kleding. Om eigen-
tijds, professioneel, maar ook uniform 
op het podium te verschijnen besloten 
de leden om nieuwe concertkleding te 
kiezen. Verdwijnt het oude uniform dan 
volledig? Nee, op straat handhaaft St. 
Caecilia het huidige harmonie-uniform.

Strak, chique en onderscheidend
Om een tipje van de sluier van de nieu-
we look op te lichten: Het wordt een 
donker gekleurd, maar niet volledig 
zwart, modern pak met een kleuraccent. 

Nieuwsgierig? Kom dan vooral naar het 
Openluchttheater Mariahout. Het con-
cert is namelijk niet alleen interessant 
vanwege de kleding, ook muzikaal heb-
ben de orkesten veel te bieden.

Dotternhausen
Het eerste grote buitendorpse concert 
is in het Duitse Dotternhausen onder 
de rook van Stuttgart. De gelijknamige 
bevriende harmonie viert haar 135-jarig 
jubileum met een feestweekend en een 
concours. St. Caecilia zal aan zowel de 
feesten als de muziekwedstrijden deel-
nemen en daarom is het orkest muzikaal 

in vorm. Vijf jaar geleden gooide St. 
Caecilia al hoge ogen in Dotternhausen 
en ook dit jaar wordt dat weer van de 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie 
verwacht. 

De seizoensafsluiting in het 
Openluchttheater Mariahout start 
maandag 7 juli om 20.30 uur met een 
optreden van de slagwerkgroep. Daarna 
huldigt St. Caecilia haar acht jubilarissen. 
Het harmonieorkest sluit het concert af. 
De toegang is gratis en bij slecht weer 
wordt het concert verplaatst naar het 
Dorpshuis in Lieshout.

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk organiseerde op 24 
juni een picknick voor haar gasten en 
medewerkers bij  Theehuis Paviljoen 
in de Muziektuin in Beek en Donk. De 
picknick begon om 11.00 uur, iedereen 
kon lekker buiten genieten van het zon-
netje. De sfeer was heel ontspannend. 

Na het eerste kopje koffie met een 
plakje cake heette Olga iedereen har-
telijk welkom en wenste allen een fijne 
middag toe. Onder het genot van een 
lekker kopje soep, broodjes en een 

heerlijk toetje kon men gezellig met el-
kaar bijpraten. Om 14.00 uur dankte 
voorzitter Pieter de Jongh iedereen 

hartelijk en wenste allen wel thuis. 
Men kan terugkijken op een geslaagde 
activiteit.

Het harmonieorkest in het oude uniform in actie in het Openluchttheater Mariahout. 

Het afgelopen weekend trok traditioneel de Valkenswaardse proces-
sie door Laarbeek. Inwoner Hans van Deursen maakte deze foto van 
de processie. Een foto van de lange stoet bedevaartgangers op de 
Deense Hoek in Lieshout.

Het afgelopen weekend trok traditioneel de Valkenswaardse proces-Het afgelopen weekend trok traditioneel de Valkenswaardse proces-

Mooi Gespot
Gasten van De Zonnebloem zaten dinsdagmiddag 
lekker te picknicken in de Muziektuin
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Frans van den  
Biggelaar neemt afscheid van 
het onderwijzer zijn op Dalton-
basisschool ’t Otterke. Hij werkte 
37 jaar op deze school.

Nog altijd erg jeugdig en met een 
heldere stem vertelt Frans over zijn 
leven als onderwijzer op de toen 
nieuwe basisschool, die langzaam 
bij de al bestaande kleuterschool 
groeide. Er werd op een experimen-
tele manier lesgegeven. “Vanuit de 
regering hebben we voor het ont-
wikkelen van nieuwe ideeën ook 
extra geld ontvangen en we heb-
ben zelfs op de NOT (Nationale 
Onderwijs Tentoonstelling) gestaan 
om onze school te presenteren”, 
vertelt Frans. De leerlingen kwamen 
natuurlijk uit de nieuwe wijk, die 
rondom de school aan het ontstaan 
was. De eerste directeur van de 
basisschool was Ad Kuijlaars. “Het 
was een interessante tijd, waarin 
gezocht werd naar allerlei manieren 
om kinderen op een andere manier 
te laten leren”, vertelt Frans

Fabriek
Frans heeft van “voordat ik 16 

werd” in de fabriek gewerkt. Hij 
noemt achtereenvolgens allerlei na-
men van fabrieken in de buurt als 
Van Thiel en Bavaria, waar hij werk-
te. Op 20-jarige leeftijd bedacht hij 
dat dit toch niet zijn toekomst was. 
Frans begon met de avondschool-
opleiding, die resulteerde in een 
volledig bevoegde onderwijzer, zo-
dat Frans op 28-jarige leeftijd het 
onderwijswereldje instapte. Tijdens 

zijn studie ontmoette hij Ad Kuijlaars 
op de Paulusschool in Helmond. 
Dat beviel hem zo goed, dat hij Ad 
heeft gevolgd toen die de nieuwe 
directeur werd van ’t Otterke. 

Dalton
Frans heeft altijd aan kinderen van 
basisschoolleeftijd lesgegeven. Op 
de vraag of er verschillen zijn aan 
te geven met vroeger antwoordt 

Frans: “Kinderen blijven kinderen, 
meiden blijven clubjes maken en 
jongens blijven stoeien. Wat blijft is, 
dat kinderen moeten weten waar ze 
aan toe zijn, anders gaan er zaken 
mislopen.” Frans heeft veel func-
ties bekleed op school, zoals die 
van ICT-ambassadeur en adjunct-
directeur. Op een gegeven moment 
kwam vanuit de onderwijsbegelei-
dingsdienst het idee om de school 

wat meer te profileren binnen het 
Beek en Donkse onderwijs. “Die 
man vertelde, dat wij eigenlijk op 
een aparte manier werkten, die 
leek op het Daltononderwijs. Als 
Daltonschool ’t Otterke trekken 
we op dit moment een groot aan-
tal kinderen aan.” Frans praat nog 
steeds bevlogen over het onderwijs 
en vindt het leuk om voor de klas te 
staan. “Gelukkig ben ik nooit ziek 
geweest of andere ‘trubble’ onder-
vonden en ik voel me dan ook een 
echt ‘zondagskind’”, vertelt een 
enthousiaste Frans. 

Afscheid
Op dit moment werkt hij nog drie 
dagen in de week. Hij is vol lof 
over het laatste jaar op ’t Otterke, 
waarbij hij alle medewerking on-
dervond om naar zijn afscheid toe 
te werken. Dan gaat Frans zich wat 
meer richten op zijn hobby’s foto-
grafie, muziek en vooral veel klus-
sen thuis. Maar ook nu kruipt het 
bloed waar het niet gaan kan. Zo 
af en toe zal hij nog als vrijwilliger 
op school aanwezig zijn om zaken 
over te dragen of als gastdocent 
toch nog af en toe voor de klas te 
staan. Gisteren - woensdag 25 juni 
- namen de kinderen afscheid van 
Frans. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Tasty Tom    500 gram  0.99
Blauwe Bessen per doos 0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Wilde Bosperzik 500 gram 0.99
Tasty Tom    500 gram 0.99

Boeren Roerbak

1 + 1 gratis

Belgische Kersen

per kilo 3.49

Fysiotherapeut Lex Hollanders presenteert scriptie in Amerika
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - De 21-jarige Lex 
Hollanders heeft net zijn studie 
Fysiotherapie afgerond aan de 
Fontys Hogeschool in Eindhoven. 
Het is een jongen met ambities. 
“Het is mijn grote droom om een 
eigen praktijk te hebben en naam te 
maken in de wereld van de fysiothe-
rapie. Dat men, als ze er niet uitko-
men, naar mij toekomen.” Wellicht 
is de eerste stap hiervoor gemaakt: 
Lex gaat zijn afstudeeronderzoek 
presenteren in Amerika. 

Mensen helpen
Voor Lex was het van meet af aan 
duidelijk. Na zijn havodiploma te 
hebben gehaald, ging hij op zoek 
naar een studie waarbij hij men-
sen kan helpen. Het werd fysio-
therapie. Elk studiejaar raakte hij 
meer en meer ingeburgerd in dit 
vak. Zo ging het ook met zijn pun-
ten. “Ik begon met een 6 en ein-
dig met een 9 op mijn 4e jaarstage 
in het Bernhovenziekenhuis. Met 

fysiotherapie kun je mensen ge-
zond houden en operaties uitstellen. 
Dat werkt kostenbesparend in de 
gezondheidszorg, en dat trekt me 
aan”, vertelt Lex. Na de zomer gaat 
hij de 3-jarige opleiding manuele 
therapie volgen in Brussel. Het is een 
voltijdstudie waarbij ook les gegeven 
wordt in de zogenoemde snijzaal. 
“Dan wordt de anatomie van het li-
chaam nog inzichtelijker”, aldus Lex. 

Eerst Amerika … 
“Toen ik hoorde dat ik gevraagd 
ben om mijn scriptie te presenteren 
in Amerika kwam dat eerst niet echt 
bij me binnen”, vertelt Lex. “Pas 
toen ik van collega’s hoorde dat ze 
dit nog nooit hadden meegemaakt, 
drong het tot me door hoe bijzon-
der dit is.” Simpel gezegd heeft Lex 
onderzocht of er een effect is ‘op de 
voetbelasting tijdens het gaan met 
comfortabele loopsnelheid in ver-
schillende stapfrequenties’. En dat 
effect is gevonden … Vooral voor 
mensen met diabetes kan dit een 
wereld van verschil zijn om voet-
wondjes te voorkomen. 

Het onderzoek dat Lex gedaan heeft, 
richtte zich op gezonde proefperso-
nen. Lex merkt op: “Verder onder-
zoek is dus nodig, maar hiervoor heb 
ik een begin gemaakt. Het is een hele 
eer om begin juli tijdens het ESM-
congres (=Expert Scientific Meeting) 
tussen zo’n vijftig sprekers uit alle 
delen van de wereld te staan.” Zijn 
presentatie heeft Lex al uitgeschre-
ven. Tijdens het congres krijgt hij 
acht minuten spreektijd en er kun-
nen twee minuten vragen worden 
gesteld door collega-deskundigen. 
“Ik verwacht dat het een prach-
tige levenservaring wordt”, al-
dus Lex. De naam ‘Hollanders’ 

staat al duidelijk vermeld op de lijst 
van sprekers. De eerste stap om een  
droom te verwezenlijken is gemaakt. 
De MooiLaarbeekKrant volgt het op 
de voet … 

Lex Hollanders uit Lieshout reist 
binnenkort af naar Amerika om daar een 
lezing over zijn afstudeerscriptie te geven 

Een ‘zondagskind’ neemt afscheid van ‘t Otterke 
Frans van den Biggelaar te midden 
van zijn klas groep 5/6 van ‘t Otterke 

of
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Gerard de Groot

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Elle Swinkels

2. Marielle Mezenberg

3. Marleen van den Elzen
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
ACTIES

ALTIJD

BOSSEN 

BREDER

CIRCUS 

DADELS 

FLESJE 

GEKKER

HONDEN

INKOOP

JUNIOR

ONLINE

MEIDEN

NAGELS 

PARFUM

RUILEN 

SCHOON 

SMEREN

TIJGER

TOMAAT

UITLEG 

VALKEN

WISSEN

ZOUTIG

Kaas is gezond. Met name geitenkaas heeft enkele belangrijke positieve eigenschappen. De vetbolletjes in geitenmelk 
(dus kaas) zijn bijvoorbeeld kleiner en daarom is de melk (en dus de kaas) lichter verteerbaar. Ook zijn de eiwitten 
lichter verteerbaar, maken mensen minder allergenen aan door geitenmelk, waardoor er minder intoleranties optreden 
en is geitenmelk beter voor de slijmvliezen van de spijsvertering. Daarnaast zorgt geitenmelk voor een betere opname 
van calcium, natrium, ijzer, en selenium en bevat deze melk tot slot vier keer meer vitamine A dan koemelk en twee 
keer meer vitamine D, maar weinig foliumzuur.
Bij ‘t Verswarenhuys hebben wij keuze uit vele soorten!

MOOI GEZOND

Kaas is gezond. Met name geitenkaas heeft enkele belangrijke positieve eigenschappen. De vetbolletjes in geitenmelk Kaas is gezond. Met name geitenkaas heeft enkele belangrijke positieve eigenschappen. De vetbolletjes in geitenmelk 
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Kaas is gezond. Met name geitenkaas heeft enkele belangrijke positieve eigenschappen. De vetbolletjes in geitenmelk 
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Speciaal WK-recept: Nacho’s met guacamole

www.kookcentrumbrabant.nl

• 1 zak tortillachips, naturel
• 100 gr geraspte kaas 
• 2 el crème fraîche
• 2 tomaat
• 1 rode peper, fijn gesneden

Guacamole:
• 1 klein blikje maïs
• 2 avocado’s
• 1 limoen
• 1-2 eetl crème fraîche 
• 1/3 rode peper
• 1 sjalotje
• 1 kleine tomaat
• 1 teentje knoflook

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

Maak eerst de guacamole: Maak de avocado’s schoon en snijd 
ze in kleine blokjes. Snipper het sjalotje, knoflook en de rode 
peper zeer fijn. Maak de tomaat schoon en verwijder de zaad-
lijsten en snijd in kleine blokjes.  Meng alle ingrediënten goed 
door elkaar. Breng alles goed op smaak met peper en zout en 
limoensap. Doe de helft van de nacho’s in een ovenschaal. 
Snipper het rode pepertje zeer fijn. Maak de tomaten schoon 
en verwijder de zaadlijsten. Snijd de tomaten in blokjes. Ver-
deel de tomaat, maïs,  rode peper en de helft van de kaas over 
de nacho’s. Verdeel er de crème fraiche over en bedek met de 
andere helft van de nacho’s. Bestrooi nu met de andere helft 
van de kaas. Zet de ovenschaal ± 5 min in een voorverwarmde 
oven van 200°c. Serveer met de zelf gemaakte guacamole. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACTIES ALTIJD BOSSEN
BREDER CIRCUS DADELS
FLESJE GEKKER HONDEN
INKOOP JUNIOR ONLINE
MEIDEN NAGELS PARFUM
RUILEN SCHOON SMEREN
TIJGER TOMAAT UITLEG
VALKEN WISSEN ZOUTIG

Zoek de 10 verschillen
ZOMER: KUIPPLANTEN SPROEIEN
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Doe-het-sel� e
Vroeger. Toen de hoeren nog 
maagd waren. Toen de Dode Zee 
nog ziek was. Toen Sinterklaas 
nog een stoppeltjesbaard had. Dat 
waren nog eens tijden. Veertig 
jaar geleden bestond er nog niet 
zoiets als doellijntechnologie. 
Beschuitjes met een inkeping, 
waar je ook nog eens meer 
voor betaalt. Vroeger was het 
treinpersoneel niet gedompeld 
in een collectieve rouw. Vandaag 
de dag sporen we niet. We 
versieren de voetbalvelden met 
carnavaleske scheerschuimspuit-
bussen. Vreemdgaan is de nieuwe 
relatietherapie. Ben jij gelukkig 
getrouwd? Ik ook. Ik begrijp deze 
kreet niet. Het roept ethische 
vragen bij me op. Als we namelijk 
beiden gelukkig getrouwd zijn. 
Waarom zouden we dan in 
g o d s n a a m 

allebei vreemdgaan? Wellicht 
omdat je thuis niet aan je 
trekken toekomt. Zou zomaar 
kunnen. Maar als dat je irriteert, 
moet je ook niet zeggen dat 
je gelukkig getrouwd bent. 
Gelukkig is namelijk niets minder 
dan tevredenheid, genietend en 
voorspoed. En die drie synoniemen 
geven weinig reden tot mopperen 
aan. En vormen al helemaal geen 
aanleiding om langs het potje te 
piesen. Oké, ik klink nu misschien 
als een conservatieve Christen 
die naar spruitjes ruikt. Maar de 
wereld draait doorrrrr. En wat 
mij betreft soms net iets te hard. 
De technologische trein dendert 
maar door en alle noodremmen 
lijken defect te zijn. Elke seconde 
is kostbaar en tijd om daar bij stil 
te staan krijgen we niet. Waar 
gaan we heen? Waar komen we 
vandaan? Wie zijn we? Een lesje 
levensbeschouwelijke vragen 
waar zelfs Arnol Kox u tegen 
zegt. Het is tijd om in de spiegel 
te kijken. Jezelf eens diep in de 
ogen aankijken. En te reflecteren 
op je huidige bestaan. Om het 
vervolgens vast te leggen. En daar 
is anno 2014 maar één manier 
voor. Als ik dan zo’n goedgelovige 
Christen was, en ik God één vraag 
mocht stellen, was de keuze voor 
mij peanuts: “Maat, wanneer 
plaats jij je kekke selfie eens op 
Facebook?” 

Joey van der Leemputten

COLUMNBasisschoolleerlingen krijgen les over dode hoek bij vrachtwagens

“In de vrachtwagen ervaren de kinderen pas hoe het echt is”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Mohammed Aguarroum 

Lieshout – “Wow, ik had verwacht 
dat je meer zou zien”, vertelt Sofie 
van Dartel van basisschool De 
Muldershof. Met haar klas is zij don-
derdag de laatste groep die les krijgt 
over de dode hoek bij vrachtwagens. 
Na een theoretisch gedeelte mogen 
de kinderen allemaal de vrachtwagen 
in om te kijken wat ze zien. De andere 
kinderen lopen om de vrachtwagen 
heen en proberen contact te maken 
met de ‘chauffeur’. Voor Sofie is het 
de eerste keer ooit – net als voor vele 
anderen - dat zij in een vrachtwagen 
zit.

Het project 
Het project is een onderdeel van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). Op diverse 
plaatsen in Nederland wordt dit al 
(jaarlijks) gegeven. In Laarbeek vond 
het donderdag voor het eerst plaats. 

Alle basisscholen – op één na wegens 
schoolkamp – namen met de groepen 
7 (en sommige groepen 8) deel aan 
dit project. “Wij wilden ook graag dit 
project realiseren in onze gemeente”, 
vertelt Louis Doomernik, bestuurs-
lid Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Laarbeek. “Ik ben zelf altijd werkzaam 
geweest bij de politie. Regelmatig heb 
ik moeten ervaren hoe het is als een 
kind onder de vrachtwagen terecht-
komt en overlijdt. Deze ervaring wil 
ik doorgeven aan deze basisschool-
leerlingen. Het is heel belangrijk dat zij 
bewust omgaan met grotere voertui-
gen, zoals vrachtwagens.”

Les over de dode hoek
De kinderen startten donderdag met 
het theoretische gedeelte op de ge-
meentewerf. Daar kregen zij een filmpje 
te zien met de vier vuistregels, waaron-
der ‘ga niet te dicht bij een vrachtwa-
gen staan, want dan ziet de chauffeur 
je niet’ en ‘gaat een vrachtwagen de 

bocht om, blijf rechts van de vracht-
wagen en ver erachter’. Na het filmpje 
kregen de kinderen nog wat uitleg van 
VVN-Nederland om vervolgens te fiets 
te pakken richting de vrachtwagens. 

Vier grote wagens stonden opge-
steld voor de deur bij garagebedrijf 
Bitech op de Stater in Lieshout. Eén 
voor één mochten de kinderen in 
de vrachtwagen zitten en liepen 

de mede-klasgenoten eromheen. 
Er werd gekeken vanaf welk punt 
de ‘chauffeur’ wel iets zag en waar 
niet. Louis: “Op deze manier ko-
men kinderen er echt achter wat 
een vrachtwagenchauffeur ziet, 
waardoor ze zich hier meer bewust 
van worden.” 

Succesvol 
Louis blikt zeer tevreden toch 
op het project. “De start was al 
fantastisch. Alle scholen wilden 
meewerken, Bitech stelde hun be-
drijfsruimte beschikbaar, veel vrij-
willigers hielpen mee met dit pro-
ject en van de bedrijven ‘Corsten 
BAM Vermeer Fourage’, ‘Teunissen 
Transport Auto Service’ (T.T.A.S.), 
‘Boekweit Transport’ en de brand-
weer mochten we een vrachtwa-
gen en chauffeur gebruiken.”

Louis is er al zeker van dat dit pro-
ject volgend jaar weer plaatsvindt. 
“Het is zo’n succes. We moeten 
nog evalueren, maar de datum 
voor volgend jaar staat al op de 
agenda.”

In de gemeentewerf kregen 
de leerlingen een filmpje te 
zien en uitleg over de dode 
hoek bij vrachtwagens

Eén van de leerlingen bekijkt wat ze 
ziet via de spiegel van de vrachtwagen

Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat 
ze in een vrachtwagen zaten. Heel bijzonder voor ze. 

Hoofdrol voor Myrna Bouwmans in ‘Moeder Courage en haar kinderen’
Aarle-Rixtel – Myrna Bouwmans uit 
Aarle-Rixtel gaat de hoofdrol spe-
len in het muziektheaterstuk ‘Moeder 
Courage en haar kinderen’ van Stichting 
BLUV. Volgens haar een bijzonder, le-
gendarisch en dramatisch oorlogsstuk 
van Bertold Brecht. Myrna speelt de 
hoofdrol van Moeder Courage. Op dit 
moment vinden de laatste voorberei-
dingen plaats. De eerste voorstelling 
vindt op vrijdag 11 juli plaats in Veghel. 

Het verhaal speelt zich af tijdens de 
30-jarige oorlog en behandelt de tijd-
loze thematiek van mensen die zich in 
een oorlogssituatie staande proberen 
te houden. Soms heroïsch, maar veel 
vaker-gedwongen door lijfsbehoud-
opportunistisch. Goede bedoelingen 
verzanden, en keren zich uiteindelijk 
tegen de personages. Het stuk laat 
op schrijnende wijze zien hoe Moeder 
Courage met haar kar en 3 kinderen 

probeert te leven van oorlog, maar uit-
eindelijk alles verliest.
In het kader van de herdenking 70 jaar 
Liberation Route, met tal van activitei-
ten in Brabant ter nagedachtenis hier-
aan, heeft het productieteam ervoor 
gekozen om met deze indrukwekkende 
voorstelling een eigen Liberation Route 
te houden. Moeder Courage trekt let-
terlijk met haar kar naar verschillende 
Brabantse locaties, soms heel unieke!

Twee jaar geleden heeft Stichting BLUV 
in samenwerking met de Rabobank de 
voorstelling ‘Oorsprong’, een bewer-
king van de filmklassieker ‘As it is in 
heaven’ opgevoerd in de Koekbouw in 
Veghel. Regionaal talent hebben samen 
met regisseur Harold Schraven grote 
indruk gemaakt. Direct daarna kwam 
de vraag een doorstart te maken. Daar 
is Moeder Courage uit voortgekomen. 
Met volgens Myrna Bouwmans weder-
om een geweldige cast onder leiding 
van Harold Schraven.

Myrna: “Voor mij persoonlijk is dit de 
mooiste en zwaarste rol die ik ooit ge-
speeld heb. Het is een enorme uitda-
ging deze vrouw te doorgronden, te 
begrijpen waarom ze bepaalde keuzes 
maakt. Ik vind het bijzonder dat we op 

onze manier mogen stilstaan bij 70 jaar 
Liberation Route, 70 jaar Bevrijding.”
Meer informatie over dit muziekthe-
aterstuk is te vinden op de website: 
www.moedercourage.nl

Laat kinderen,
kind zijn!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl
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Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

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

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

W 27 - Aanbiedingen gelden van maandag 30 juni t/m zaterdag 5 juli 2014.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Nescafé 
instant mixen

alle soorten
3 pakjes à 45-175 gram

van 5.73-8.70 voor

3
PAKJES

Almhof volle kwark 
of roomyoghurt

alle smaken
2 bakjes à 150 gram

Witte schnittbroodjes
vers uit eigen oven

8 stuks

8 STUKS

van 1.52 voor

2
BAKJES

kilo 3.33

van 1.70/1.76 voor

Senseo koffi epads
alle soorten

2 zakken à 28/36 pads

Bavaria blikbier*
2 blikken à 500 ml.

Robinsons Fruitshoot
alle soorten

5 pakken à 4 fl esjes à 200 ml.

Mars, Snickers, Twix, Bounty,
Milky Way of M&M mini’s

2 zakken à 220/366 gram

2
ZAKKEN

van 7.46-7.88 voor

5
PAKKEN

liter 1.00

van 7.10/7.15 voor

2 
BLIKKEN

van 1.30 voor

2
ZAKKEN

van 5.12-5.30 voor

Kipfi let
kilo

KILO

van 7.29 voor

Ariel wasmiddel
alle soorten fl acon 592-1310 ml.

doos 1170 gram 
bak 16/30 stuks

3 stuks naar keuze

3
STUKS

van 17.01-23.37 voor

Sperziebonen
500 gram

500 
GRAM kilo 2.00

van 1.79voor



Donderdag 26 juni 2014 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat populaire 
verzamelitems. Maar er is nog veel 
meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar van 
deze maand, belt De MooiLaarbeek-
Krant aan bij Cor Martens. Cor  woont 
aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. 
Vol trots vertelt Cor over zijn enorme 
verzameling rondom het thema circus.

Cor Martens
Cor is 55 jaar. Hij heeft jarenlang ge-
werkt als monteur van vrachtwagens 
bij DAF. Tegenwoordig is hij als tech-
nisch medewerker verbonden aan 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW). Met zachte hand weet hij De 
MooiLaarbeekKrant naar de bovenver-
dieping van zijn huis te dirigeren, waar 
zich een enorme verzameling bevindt 
van alles wat met circus te maken heeft. 
Onderweg wijst hij op de prachtige affi-
ches, die langs de trap hangen en op de 
vitrines met mini- circusvrachtwagens.

De verzameling
De verzameling van Cor is onderge-
bracht in twee vertrekken. De verza-
meling is deels gesorteerd in mappen, 
deels ongesorteerd. Stapels affiches 
en programmaboekjes liggen nog te 
wachten om door Cor gerangschikt 
te worden. De affiches zijn met hun 
mooie kleuren prachtig om te zien. 
Cor is een enthousiast verteller. Hij 
heeft 9200 programmaboekjes ver-
zameld, 10.000 grote affiches, 500 
boeken, duizenden reductiebonnen, 
een groot aantal foto’s en wel 45.000 
dia’s. In de winter is Cor elke week wel 
10 uren per week bezig met sorteren 
en opbergen. In de zomer maar twee 
uren. “Dan moet ik ook af en toe eens 
in de tuin werken”, vertelt hij.

Het ontstaan van de verzameling
Al in zijn jeugd werd Cor aangetrok-
ken door de sfeer van het circus. De 
stoere mannen die de tent opzetten, 
de geur van de dieren, de vrachtwa-
gens waarmee alles vervoerd werd, 
de kleurige affiches, de artiesten, de 
leeuwen en de tijgers, de gewaagde 
nummers van acrobaten. Als er een 
circus  in Aarle-Rixtel neerstreek, was 
Cor er als de kippen bij om contacten 

te leggen. Later kon hij vaak circus-
mensen helpen als een vrachtwagen 
kapot was. In ruil daarvoor kreeg Cor 
van hen programmaboekjes en aller-
lei andere spullen voor zijn verzame-
ling. Zo bouwde Cor aan een fijnma-
zig netwerk  van circusmensen. “Het 
zijn mijn beste vrienden geworden”, 
vertelt hij. “Als ik met mijn vrouw 
Anja met de camper rondtoer door 
Europa en we komen ‘toevallig’ een 
circus tegen, worden we ontvangen 
alsof we familie zijn”, vertelt Cor la-
chend.

Cultureel erfgoed
Nederland kent op dit moment nog 
13 circussen: o.a. Althof, Bongo, Sijm, 
Fiësta, Fantasia, Salto en natuurlijk 
circus Renz uit Helmond. De overheid 
erkent het circus als cultureel erfgoed, 
maar verleent geen subsidie. Het 
Nederlandse circus heeft daarnaast 
veel last van de discussie die is ont-
staan rondom het gebruik van dieren 
in het circus. “Circusmensen zijn to-
taal afhankelijk van het welzijn van 
hun dieren”, zegt Cor. “Vaak zorgen 
ze beter voor hun dieren, dan voor 
zichzelf”, voegt hij daar veelbeteke-
nend aan toe.

De echte verzamelaar
“Wie ooit een paar schoenen in het 
circus versleten heeft, komt er (van 
die passie) nooit meer af”, is een uit-
spraak van circusmensen. Cor zegt 
dat hij  een kofferbak vol heeft met 
schoenen, die hij versleet in het cir-
cus.

Ondanks zijn enorme verzameling 
denkt Cor dat er onder de lezers 
nog mensen zijn die hem aan spullen 

kunnen helpen over het circus. “Er zit 
altijd wel iets bij, dat ik nog niet heb”, 
zo besluit hij hoopvol. Zijn contactge-
gevens: Cor Martens, Kannelustweg 
20a, Aarle Rixtel. Tel: 0492-382694. 
E-mail: cor.circus@kpnplanet.nl.

Ben jij ook een fervent verzamelaar 
van iets en wil je met jouw verhaal in 
De MooiLaarbeekKrant? Laat dit dan 
weten via redactie@mooilaarbeek.nl 
of telefonisch via 0492-832182.
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vitrines met mini- circusvrachtwagens. Cor er als de kippen bij om contacten Cor er als de kippen bij om contacten 

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

nog mensen zijn die hem aan spullen 

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

Cor er als de kippen bij om contacten Cor er als de kippen bij om contacten Cor er als de kippen bij om contacten nog mensen zijn die hem aan spullen 

Mooi Laarbeek Verzamelt...

nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen nend aan toe.vitrines met mini- circusvrachtwagens. nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen nog mensen zijn die hem aan spullen 

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Lang leve ‘Miep’!
“Bij de rotonde de tweede afslag ne-
men!” Mijn auto heeft een navigatie-
systeem. Ik typ een adres  en ‘Miep’ 
wijst de weg.  Haar stem laat het geluid 
van de radio dempen, het gekrijs van de 
kinderen op de achterbank helaas nog 
niet. Alhoewel ik goed kaart kan lezen, 
ben ik blij met ‘Miep’.  Ze weet bijna 
overal de weg en als je haar de goede 
instructies geeft kom je meestal op de 
goede plek terecht. 
Er is een nadeel aan mijn ‘Miep’.  Haar 
software is een tikkeltje gedateerd. Ze 
heeft de neiging om ons net op een 
moeilijk moment in de steek te laten. 
Wanneer ons gezinnetje gaat toeren 
en ze heeft weer kuren dan wordt alle 
frustratie op ‘Miep’ afgereageerd. ‘Wat 
wil ze nu weer? Via de Ooievaarsweg 
naar Beek en Donk? Is ze helemaal gek 
geworden?’ In stilte geniet ik van de 
negatieve aandacht die ‘Miep’ op dat 
moment ontvangt. ‘Miep’ heeft gelijk. 
Dit is inderdaad de kortste weg van 
Mariahout naar Beek en Donk. Maar 

‘Miep’ weet niet dat wij geen 
terreinwagen heb-

ben.

Voor het ontstaan van navigatiesyste-
men was ik ‘de Miep’ in de auto. Op 
de kaart stippelde ik tijdens vakanties de 
mooiste routes uit. Over het algemeen 
ging dit goed, maar vooral de grote 
steden waren een crime. De Franse 
stad Avignon moest doorkruist worden.  
Drukke kruispunten met verkeerslich-
ten, eenrichtingsverkeer en onleesbare 
borden. De temperatuur in de auto 
steeg niet alleen door het branden van 
de zon op ons dak.  We presteerden het 
om in het centrum van de stad terecht 
te komen. Tot mijn grote enthousiasme 
zag ik daar ‘Le pont’ en zong ik ‘Sur le 
pont d’Avignon’. Manlief kon daar wel 
van genieten.
Toen we de 5de keer ‘Le pont’ passeer-
den werd dit anders. De negatieve aan-
dacht werd op mij gericht. Na een paar 
‘discussies’ was de temperatuur tot het 
nulpunt gedaald. Ik was in staat de TGV 
naar huis te nemen.  

‘Miep’ neemt deze zomer wederom 
mijn taak over. ‘Le pont’ zullen we door 
haar toedoen niet zien. Eigenlijk ver-

dient ‘Miep’ de Nobelprijs voor 
de vrede. Ze heeft 
al menig relatiecrisis 
voorkomen. Lang 
leve ‘Miep’!

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

Gemeente Laarbeek gaat Retailnota opstellen

Extra handen nodig voor collecte MS
Aarle-Rixtel – Het nationaal MS fonds 
is op zoek naar collectanten voor Aarle-
Rixtel. Afgelopen november werd de 
MS collecte met zo’n 13 collectanten 
gedaan. Om bij iedere voordeur aan 
te bellen zijn nog zeker extra 10 col-
lectanten nodig. 

MS, ofwel Multiple Sclerose, is onge-
neeslijk. Er bestaat geen geneesmiddel. 
Elk jaar krijgen 350 mensen de diagnose 
MS en daarmee is hun toekomst met-
een onduidelijk. Wat kan je wel en wat 
kan je niet meer over een tijdje? Leven 
met MS brengt namelijk veel onzeker-
heden met zich mee. 

Heeft u nog wat tijd over en wilt u 
mee collecteren, dan kunt u zich aan-
melden bij het Nationaal MS Fonds, 
info@nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839. De collecteweek is van 
17 tot 22 november. Voor meer in-
formatie over MS kunt u terecht op 
www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie, 
klein of groot, is welkom op giro 5057.

De heer Bastiaans maakte deze foto bij de Deense hoek in Lieshout. Hij is ge-
maakt tijdens de doorkomst van de processie van Handel naar Valkenswaard. 

Uit goed ingelichte bronnen, hoorde de heer Bastiaans dat deze man elk jaar 
tijdens de doortocht iets uithaalt.

Mooi Gespot

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – In overleg met ondernemers 
en consumenten gaat de gemeente 
Laarbeek een  Retailnota ontwikke-
len. De vorige (detailhandels)nota
dateert van het jaar 2000. Op maan-
dag 7 juli vindt een kickoff-bijeenkomst
plaats voor ondernemers. 

Hoe zien ondernemers de toekomst van 
de kernen? Waar liggen welke kansen? 
Wat is er nodig om de consument naar je 
winkel te trekken? Het zijn slechts enkele 
vragen die van belang zijn bij het opstel-
len van de nota en waar op 7 juli over 
gebrainstormd gaat worden.

De gemeente Laarbeek houdt regelmatig 
een Economisch Platform. Dit is een over-
leg waar bestuurders vanuit de gemeen-
te en van ondernemersverenigingen 
(bijvoorbeeld Parkmanagement, de ho-
recavereniging en Centramanagement) 
in zijn vertegenwoordigd. Tijdens 

dit overleg is het opstellen van een 
Retailnota ter sprake gekomen. Er is be-
wust voor gekozen om dit niet alleen 
voor de detailhandel te doen, omdat er 
volgens deze bestuurders anno 2014 
en richting de toekomst breder gedacht 
moet worden qua ondernemen. Gerda 
Hendriks, Economische zaken gemeen-
te Laarbeek: “De toekomst is gericht 
op samenwerkingen tussen bedrijven. 
Ondernemers moeten innovatief te werk 
gaan. Dit geldt niet alleen voor de detail-
handel, maar voor heel de retail. Wil je 
de leefbaarheid in de kleine kernen op-
timaal houden, dan moet er zowel over 
goederen als diensten goed nagedacht 
worden.”

Het wordt een pittig project voor de ge-
meente. In totaal zijn er meer dan 700 
bedrijven, die worden uitgenodigd voor 
de kick-off bijeenkomst. Ook de consu-
ment mag hierover meedenken, dit zal 
via het inwonerspanel TipMooiLaarbeek.
nl gebeuren. Vanuit al deze verschillende 

visies en invalshoeken, zal er één beleids-
stuk moeten komen. 

De bestuurders realiseren dat het lastig 
is om iets vast te stellen voor bijna alle 
ondernemers. Daarbij komt ook het feit 
dat het ondernemersklimaat flink in be-
weging is. Gerda: “Het is een uitdaging, 
maar volgens ons wel van belang om 
dit te doen. Ondernemen zonder visie 
kan niet. Vroeger kon je zo een win-
kel beginnen, maar die tijd is voorbij. 
Ondernemers die stil blijven zitten, gaan 
het niet redden.”

De gemeente schrijft de nota, maar ge-
bruikt hierbij de hulp van de ondernemers 
omdat zij precies weten hoe dit klimaat in 
elkaar zit. De gemeente streeft ernaar om 
het concept nog dit jaar klaar te hebben, 
zodat dit in januari naar de raad kan. 

De kick-off bijeenkomst voor onderne-
mers vindt op maandag 7 juli plaats vanaf 
19.30 uur in De Dreef in Aarle-Rixtel.
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EMTÉ Beek en Donk 10 jaar!
EMTÉ Beek en Donk bestaat al weer 10 jaar en dat vieren wij graag met u. 
Deze week daarom extra veel voordeel en u maakt kans op mooie prijzen. 
Vrijdag en zaterdag zijn er bovendien leuke activiteiten voor de kinderen.
Graag tot ziens bij EMTÉ Beek en Donk.

Week 26 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 28 juni 2014 en alleen bij EMTÉ Beek en Donk. 
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl.

10
51

74
8

Koop twee 

Mars producten 

en maak kans op 

een chocolade-

pakket t.w.v. 

€ 25,-

*  Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 25% korting op de totaalprijs

Fanta of Sprite
alle smaken*
4 flessen à 1.5 liter

7.12
5.34

4e 
Gratis

ltr. 0.89
1 spaarmunt bij 
aankoop van 4 flessen
1 spaarmunt bij 1 spaarmunt bij 

Smiths of 
Lay’s multipack
Duo, Fun of mixpack, 2 uitdeelzakken

4.90
Duo, Fun of mixpack, 2 uitdeelzakkenDuo, Fun of mixpack, 2 uitdeelzakken

4.904.904.904.90
Duo, Fun of mixpack, 2 uitdeelzakken

3.993.3.993.993.3.993.99
2 stuks

Douwe Egberts Aroma Rood
snelfiltermaling, grove maling of bonen
2 pakken à 500 gram

9.50-10.18

7.99

9.50-10.189.50-10.18

7.7.997.997.7.997.99
2 stuks

Lever uw 

kassabon in en 

maak kans op 

een Senseo 

Apparaat

5.345.34

GratisGratis

Lever uw 

kassabon in en 

maak kans op 

een Coca-Cola 

company pakket 

t.w.v. € 30,-

3.3.
Lever uw 

kassabon in en 

maak kans op 

een vuurkorf 

gevuld met Lays 

producten

Vakantie KBO Lieshout in Assen succesvol verlopen
Lieshout/Assen - Met maar liefst 86 
deelnemers vertrok KBO Lieshout 
maandag 16 juni naar Assen. Zo’n 70 
mensen gingen mee om een week te 
fietsen en de overige deelnemers gin-
gen een heerlijke relaxweek tegemoet. 
Met een stad als Assen vlakbij, een 
mooie omgeving en een voortreffelijke 
accommodatie kon dat alleen maar 
succesvol zijn. 

De fietsers begonnen meteen na aan-
komst op maandag al aan een korte 
verkenningstocht van ruim 30 km. Er 
werd gefietst in twee groepen, die on-
derling weer werden opgesplitst om 
problemen met oversteken e.d. te voor-
komen. Voor elke dag was er een mooie 
tocht uitgezet. Zo fietsten ze door het 
Fochtelooerveen, het Alloërveen, het 
Drents-Friese Wold en nog meer van 
die mooie bos- en heidegebieden. Ook 
het TT-circuit zagen ze vanuit de verte. 
Ze brachten een bezoek aan het gevan-
genismuseum van Veenhuizen en had-
den diverse leuke koffieadressen. 

Alsof dat nog niet genoeg lichaamsbe-
weging gaf, werd er na het avondeten 

nog flink gewandeld in het Asser Bos, 
dat vlak bij het hotel lag. Wie dan nog 
zin had kon zich vermaken in het fan-
tastische zwembad of een balletje gooi-
en op de bowlingbaan. Ze hebben het 
allemaal gedaan. 

Ook werd in de avonduren menig 
kaartje gelegd. Jokeren, bridgen, rik-
ken. Het kon allemaal en wie liever een 
spelletje deed had daar ook de ruimte 
voor. Wie denkt dat ze hierdoor het 
WK voetbal misliepen, heeft het mis. In 
een mooi versierde zaal werden op een 
groot scherm de wedstrijden vertoond. 

Men kon gerust een rondje geven voor 
de hele zaal want ze hadden een all-in 
arrangement. 

De weergoden waren hen goedgezind, 
behalve op donderdag, toen had men 
de regenpakken een paar uur nodig. 
Het zit er weer op. Volgend jaar weer, 
hoorde men van alle kanten. De orga-
nisatie heeft er zin in en gaat al vast 
een mooie locatie uitzoeken. Intussen 
hebben ze voor de fietsers weer wat 
mooie activiteiten op het programma. 
Meer weten? Kijk op hun Prikbord op 
www.kbolieshout.nl

Leden van KBO Lieshout onderweg per fiets

LEZERSPODIUM

Meedenken en meehelpen, met als 
resultaat 5 nieuwe speeltuinen 
in de Beekse Akkers.

Mede door de geweldige inzet van 
de bewoners van de Beekse Akkers 
zijn vorige week op 5 plaatsen speel-
toestellen geplaatst in de nieuw-
bouwwijk de Beekse Akkers.

Enkele maanden geleden heeft het 
nieuwe college het budget voor 
deze toestellen goedgekeurd en 
konden de plannen definitief ge-
maakt worden. En eerlijk is eerlijk 
er waren veel gesprekken nodig 
tussen de verantwoordelijke amb-
tenaren en de bewoners om tot dit 
resultaat te komen. Want wie doet 
wat en is waarvoor verantwoorde-

lijk? De bewoners gaven aan een 
gedeelte zelf te realiseren zodat ze 
meer geld over hielden voor extra 
speeltoestellen. Het is een leerzaam 
project want we willen als gemeente 
steeds meer dat mensen meedoen 
en meedenken. Dit vraagt van alle 
partijen aanpassingen en goede 
communicatie. Als raadslid van ABL 
was het ook leerzaam om hierin te 
bemiddelen. De betonbanden moe-
ten nog om de speeltuinen geplaatst 
worden en daar zijn de bewoners al 
druk mee bezig. De kinderen kan het 
niet schelen die spelen nu al volop. 
Van kabelbaan tot schommel en niet 
te vergeten leuke picknick banken. 
De laatste puntjes op de - i – en 
dan kunnen de bewoners trots te-
rug kijken op al het verrichte werk. 
Wel even gelijk een oproep aan de 
hondenbezitters, zorg dat alle poep 
wordt opgeruimd zodat iedereen 
kan blijven genieten van de speel-
tuinen!! ABL feliciteert de bewoners 
van de Beekse Akkers met de speel-
tuinen en nu op naar het realiseren 
van een buurtvereniging? 

Namens de fractie ABL,
Monika Slaets, Jordy Brouwers 
en Ron Verschuren

Daltonbasisschool ’t Otterke duimt voor Jayden
Beek en Donk - In samenwerking met 
Arjan van Vugt heeft daltonbasis-
school ’t Otterke een mooi bedrag op-
gehaald voor Jayden Lücker 
(www.geefomjayden.nl).

Op donderdag 5 juni heeft 
Arjan de Alpe d’Huez be-
klommen om zo geld op 
te halen voor het KWF. 
Samen met school heeft 
Arjan ervoor gekozen om 
zichzelf te laten sponsoren. 
Ouders konden geld sponsoren per 
klim. Uiteindelijk is Arjan maar liefs 4x 
omhoog gegaan. De school heeft een 

shirt gemaakt met daarop de duimen 
van kinderen uit alle groepen. Samen 
‘duimen’ zij voor Jayden. Met deze 

actie is €1.000 opgehaald. 
Alle kinderen van ’t Otterke 
zijn erg trots op Arjan en zij 
zijn erg blij dat zij zo een 
mooi bedrag opgehaald 
hebben. De komende tijd 
zullen er nog meer acties 
zijn voor Jayden. Zo is er 
aanstaande maandag een 
sponsorloop georganiseerd 

op daltonbasisschool ’t Otterke. Ook 
hier is alweer een mooi bedrag voor 
opgehaald.

Arjan van Vugt met het shirt ‘Wij 
duimen voor Jayden’ op de Alpe d’Huez

www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
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Rumy & Corinne
Stephan & Sèbrine
Sem - Aafke- Rens

Rumy Jansen & Truus Bouw
50 Jaar getrouwd

van harte Gefeliciteerd

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
St af van Rooij

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een 

gratis speelgoedtrein met de 
naam van uw kind bij Intertoys 

Beek en Donk.

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

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

GEVONDEN
Pinpasje gevonden voor de kerk in Beek 
(Heuvelplein/Brandstraat). Rekeningnum-
mer eindigt met de cijfers 201303. Af te ha-
len op Heuvelplein 3

Popje met grote oren, lang gekleurde nek 
en blauw hoofd gevonden halverwege Kop-
pelstraat. Op te halen bij kantoor Heuvel-
plein 3.

Een step gevonden in speeltuin aan de Ouver-
turelaan Beek en Donk. Tel. 0492-465742

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

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

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

Wij zijn opzoek naar een handige en be-
taalbare hulp in en rond ons huis. Reiger-
laan 5, Lieshout. Tel. 06-21451734

Jong stel met spoed op zoek naar woonruimte 
in Beek en Donk. Maximale huur €450,00. 
Tel: 06-41903137

Garage gezocht voor opslag en/of stalling 
auto. Afmeting maakt niet zoveel uit. Prijs is 
overeen te komen. Tel. 06-81935118

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

Verschillende formaten (groot, klein) fl essen 
voor decoratie. Alles in de kleur blauw, apart 
om te zien. Prijs n.o.t.k. Tel. 06-12857025

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

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

21 jaar!
Gefeliciteerd Michelle!

Van harte gefeliciteerd 

Lonneke!

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Deze jonge hond is Luca, een knapperd 
met een erg lief en sociaal karakter. In 
zijn gedrag is Luca speels en onstuimig 
zoals bij zijn leeftijd past. Om dit in 
goede banen te leiden, raden wij zijn 
nieuwe baasje een gedragscursus aan. 
Luca gaat graag mee wandelen, hij 
trekt nog wel wat aan de lijn, maar is 
hier goed in te corrigeren. Meerennen 
aan de fiets gaat Luca prima af, hierin 
kan hij lekker zijn energie kwijt. Met 

welke actieve baas mag Luca de rest van zijn leven doorbrengen?

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

Hoera! Gucci, MooiDier van vorige week, heeft een baasje gevonden! 

Naam:        Luca
Leeftijd:     9 maanden

Caravan en Camper Service Laarbeek

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

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

Hallo allemaal, 
We zijn alweer bijna een half jaar 
verder in 2014 en er komt eindelijk 
een  eind aan het bouwproject van 
de lodge. Het heeft nogal wat ver-
traging opgelopen, maar we heb-
ben nu alle meubels binnen en zijn 
bezig met de decoratie, dus lang zal 
het zeker niet meer duren. En dan 
kunnen jullie natuurlijk ook snel fo-
to’s vinden op onze website www.
cheetahpaw.com en natuurlijk ook 
op Facebook ‘Cheetah Paw Eco 
Lodge’.

Mijn ouders zijn hier nu op bezoek!! 
Heerlijk om ze hier te hebben voor 
even.  En Bubba (nu 7,5 maanden 
oud) vindt het ook heerlijk, al die 
extra aandacht. De eerste 10 nach-
ten hebben ze lekker op de lodge 
vertoefd. Ook al zijn de bouwvak-
kers nog bezig zo hier en daar, hun 
kamer is tenminste klaar.  

Vorige week zijn wij (mijn ouders 
en ik) drie nachten naar het Kruger 
National Park gegaan. Heel gaaf! 
Daarnaast hebben we nog verschil-
lende dingen ondernomen, naast 
het uitrusten (wat voor ons pap niet 
weggelegd is), zijn we lekker uit 
eten geweest met een aantal vrien-
den van mij en zijn we naar een 
waterval en een heel grote Baobab 
boom geweest. En naar mijn meest 
favoriete plekje, Mariepskop (1944 
meter boven zeeniveau). Hiervoor 
moesten we toch wel een auto hu-
ren want met een klein autootje die 
niet zoveel trekkracht heeft, kom je 
die berg niet op. Maar wat was het 
uitzicht weer mooi! En daarna weer 
naar beneden rijden en dan picknic-
ken bij de Blyde rivier die tussen de 
bergen stroomt. 

Ook zijn we vorige week een dagje 
over de Panorama-route gereden. 

Dit is een erg mooie route over een 
gedeelte van de Drakensbergen, 
waar je de drie rondawels, de Blyde 
dam, Bourke’s Luck Potholes, God’s 
Window en nog meer kan zien. Al-
lemaal plekken met een wonderlijk 
uitzicht! Ook al heb ik deze route 
de afgelopen maanden zo vaak ge-
reden: het is en blijft geweldig! Als 
je erover nadenkt om naar Zuid-
Afrika te gaan dan is dit ook zeker 
een must!! 

Owja, voordat ik het vergeet te zeg-
gen: Ik kom met carnaval de boel 
mee op de kop zetten! Heb einde-
lijk een ticket geboekt om voor 3 
weekjes naar huis te komen en dat 
dan lekker met Carnaval!! Wordt 
een schok voor mij, want in die tijd 
is het hier zo ongeveer 40 graden 
Celsius… Maar dat komt vast goed!

Tot de volgende keer! Dikke knuffel 
vanuit Zuid Afrika!
Amy
En natuurlijk ook de groetjes van
Piet en Els 

Luchtpost vanuit Zuid-Afrika... 

Luchtpost

zuid afrika

/HairArt.by.Daisy

Ambulant kapster
Maand juli 10% korting op alle behandelingen

06 - 55376410
Oranjelaan 46, Beek en Donk

06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant
Hoe gaat een journalist te werk? Een twintigtal kinderen hebben dit zaterdag kunnen ervaren tijdens de Roefeldag bij De MooiLaarbeekKrant. Als interviewgast kwam Ben, vrijwilliger bij de 
dierenambulance Helmond e.o. Eerst mochten de kinderen de dierenambulance zien. Daarbij legde Ben uit wat voor werk hij deed. Vervolgens mochten de kinderen als heuse journalisten allerlei 
vragen op Ben afwerpen, om vervolgens tot een mooi artikel te komen. 
Lees hieronder de ongecensureerde versies van deze journalisten in spé. 

‘Kattenman Ben van der Heijden 
van de dierenambulance’
Redacteuren: Dana van Bussel, Thijs Engels, Juul van Ierssel en Bjorn Beekmans

Beek en Donk - Tijdens de Roefeldag van zaterdag 21 juni hebben wij Ben 
van der Heijden van de dierenambulance geintervieuwd. Hij is daar al 20 jaar 
vrijwilleger. 

Zijn vrouw zat al bij de dierenambulance Ben ging met pensioen en ging ook bij 
de dierenambulance werken. Hij moest hier een EHBO diploma voor halen. Het 
ergst wat hij meemaakt is dat hij een aangereden dier 
vindt en dat hij dat dier helpt maar toch 
dood gaat. Het leukst wat hij meemaakt 
is dat hij een dier gezond bij zijn baasje 
kan brengen.

Ben gaat op pad met een dierenambulance 
hierin zitten spullen waar je dieren mee 
kunt helpen zoals: een EHBO koffer, 
brandcard, een vangstok, hokjes om de 
dieren in te vervoeren en een mandje 
waar hij dode dieren netjes bij de eigenaar 
terugbrengt . 

Wij vonden het leuk om 
Ben te intervieuwen!

Dierenambulance  
Helmond op bezoek 

met roefeldag
Redacteuren: Kyra Maas, Lisa Janssen, Bram 
Robbescheuten en Nick Leenders

Beek en Donk – Zaterdag hebben de kinderen van 
de roefeldag Ben (69) van de dierenambulance 
geïnterviewd 

Hij is bij de dierenambulance gekomen want zijn 
vrouw heeft er vroeger ook bij gewerkt. Hij vind 
zijn baan heel leuk omdat hij dan dieren kan helpen 
en kan terug brengen naar  hun baas maar toch 
is Ben soms nog wel bang voor grote honden. 
Omdat hij vroeger door een grote hond is gebeten, 
maar nu heeft hij genoeg bescherming zoals stok, 
handschoenen etc. Jaarlijks treft hij zo’n 1200 tot 

1500 dieren aan.

Aan tafel: Ben van der Heijden 
  van de dierenambulance 
Redacteuren: Lucas Martens, Jop van der Burgt en Stef Berkvens 

Ben van der heijden, 69 jaar, dierenambulance berijder. Bij dierenambulance 
helmond en omstreken. Ongeveer 20 jaar geleden door zijn vrouw die ook 
betrokken was bij de dierenambulance gevraagt om mee te doen bij de 
dierenambulance als chaffeur. De dierenambulance rijd voor alle dieren behalve 
voor boederij dieren, het meeste aparte dier was een walibi ‘kleine kangeroe’ en 
de mooiste een main-coon kat, aldus de katteliefhebber. Ben werkt als vrijwilliger 
7 dagen per week en word verschillende keren opgeroepen. Het is mooi en 
dankbaar werk het mooiste is dat we doen om het huisdier terug te brengen naar 
zijn baasje en als laatste vraag hadden wij gevraagt wat Ben dacht dat de stand 
word Nederlant chili en Ben zij 1-0 voor Nederland .

Dierenambulans 24/7 in de weer
Redacteuren: Jorg, Lieken en Simone 

Beek en Donk -  We zitten aan tafel met Ben v/der Heijden. Hij is 
vrijwilliger bij de dierenambulans daar werken in totaal 100-120 mensen 
vrijwilig elke dag rukken zij 15 tot 20 keer uit. 120 mensen die daar werken 
werken als chaufeurs, bijrijders centralisten en azielmedenwerkers. 

Ben werkt al 20 jaar bij de dierenambulans, zijn vrouw werkte al bij de 
dierenambulans en ze hadden vrijwiligers te kort, toen werkten hij 1 keer 
per week en toen na zijn pensoeniring werkte hij er iedere dag. Hij haalde 
zijn EHBO diploma voor dieren. Hij komt soms wel minder leuke dingen 
tegen, zoals dieren die aangereden zijn. Maar er zijn ook leuken dingen. 
Zoals een dier levent trug brengen naar zijn baasje. De dieren ambulans 
is 24/7 besikbaar. Ze rijden puur op meldingen. 

Zelfvertrouwen

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

Ik weet wat ik moet doen 
bij spannende momenten

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

Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368

Aan tafel: Ben van der Heijden   
 van de dierenambulance 
Redacteuren: Peet Verbakel, Nard Verbakel, Bram van Laarhoven en Stef Brouwers  

Tijdens roefeldag zijn we bij mooilaarbeek krant geweest en hebben we een interview gehad. Ben werkt al 20 jaar bij de 
dierenambulance. Hij heeft daarvoor 40 jaar bij de spoorwegen gewerkt. Hij heeft veel plezier aan zijn werk maar maakt 
ook minder hij is een keer een keer een Walibi tegengekomen op de snelweg die was ontsnapt uit de dierentuin. Hij is ook 
een keer gebeten door een dier hij wil het voorkomen met handschoenen en een vangstok. Hij zij ook dat de vangstok ook 
kan gebruiken bij kinderen. Hij maakt ook mooie dingen mee zoals dat een hondje bijna sterfde maar ze hadden hem naar 

een dierenarts gebracht en 6 uur later was hij weer spring leven.

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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17.99

19.99

59.99

1.39

499.00

0.89
v   van 0.99

0.95
v   van 1.59

0.59
v   van 0.69

2.49
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**

10%
goedkope

r

40%
goedkope

r17%
goedkope

r

15%
goedkope

r

1 TB HARDE SCHIJF

2 STUKS

3.99

1.99

volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

* Prijzen geldig t/m 29-06-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 25-06-2014

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 25-06-2014.

Groene en bloeiende 
vaste planten 

Intel Core i3- 4150 processor 
met 3.5 GHz en 4 MB cache.

Desktop-PC

Vergroot het bereik 
van uw WiFi netwerk.

WiFi repeater

64 GB.

Memorystick

Twee stevige 
reiskoffers van 
50 en 83 l.

Reiskoffers

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

162 g

Dream 
bonbons

0.25 l

Douchegel
0.1 l

Tandpasta

0.5 l

Family 
shampoo 

Rozen*

24 stelen, 
lengte: 
40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.

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

Eindhovense wethouder reikt vrijwilligers-
penning uit aan Beek en Donkenaar 

Laatste informatie over WiSH OUTDOOR

Eindhoven - Uit handen van de Eindhovense 
wethouder Marco van Dorst kreeg Beek en 
Donkenaar P. van Oorschot zaterdagmiddag een 
vrijwilligerspenning overhandigd. Dit gebeurde 
tijdens de inloop van de Computervereniging 
HCC in wijkcentrum ‘t Slot.

De heer Van Oorschot is jarenlang ondersteu-
ner bij de diverse activiteiten van de afdeling 
ZuidOost-Brabant van HCC, een grote landelijke 
computervereniging. Hij krijgt de penning voor 
zijn vele vrijwilligerswerkzaamheden, o.a. on-
dersteuner bij lezingen in den lande, maar voor-
al in Eindhoven en sinds kort ook in Helmond; 
medewerker op (inter)nationale beurzen (bv. de 

vroegere HCC-dagen en bv. de 50plus-beurs); 
medewerker bij de helpdesk in Eindhoven en 
Helmond; software-ondersteuner en testbank-
medewerker. 

Zijn brede inzetbaarheid blijkt ook uit  het feit 
dat hij ook enkele jaren lid was van het bestuur 
van HCC KOV (kunst, ontwerp, vormgeving) als 
penningmeester.

Ook deze zaterdagmiddag was de heer Van 
Oorschot als ondersteuner en medewerker aan 
de slag, maar dat werd (kort) onderbroken door 
de komst van de wethouder en de feestelijke 
overhandiging van de vrijwilligerspenning.

Beek en Donk - Over ruim een week (van 4 tot 
en met 6 juli) wordt Beek en Donk voor de 8e 
maal op rij omgetoverd tot een bruisend epi-
centrum voor festivalliefhebbers. Om volledig 
voorbereid het festivalweekend in te gaan, 
volgt hier alle belangrijke informatie op een rij.

Timetable
Na maanden gissen is het dan eindelijk zover: de 
officiële release van de WiSH Outdoor timeta-
ble. Markeer je favoriete artiesten zodat je niets 
hoeft te missen op het festival! Personaliseer en 
download je eigen timetable via de website van 
WiSH Outdoor.

WK Voetbal
Het grootste sportevenement 
ter wereld is waarschijnlijk nie-
mand ontgaan. De kwartfina-
les van het WK voetbal zullen 
tijdens WiSH Outdoor plaats-
vinden (op 4 en 5 juli). ALLE 
kwartfinale wedstrijden zullen 
worden uitgezonden op WiSH 
Outdoor, dus je hoeft niets te 
missen van je favoriete team. 
Mocht Nederland de kwartfi-
nale bereiken, dan zullen er extra LED schermen 
worden geplaatst om iedereen de mogelijkheid 
te bieden deze wedstrijd te kijken (incl. com-
mentaar)!

Camp WOW!
Dit jaar krijgt Camp WOW!, de officiële WiSH 
Outdoor camping, een flinke upgrade. Naast de 
basisfaciliteiten als uitgebreide sanitaire voorzie-
ningen, een campingwinkel en een lounge bar, 
heeft Camp WOW! nog veel meer in petto. Zo 
kunnen bezoekers o.a. relaxen in een hot tub, ta-
feltennissen, barbecueën in de BBQ zone, beach-
volleyballen, air hockeyen en deelnemen aan de 
speciale Health City bootcamps. De camping is 
van vrijdag 4 juli tot en met maandagochtend 
7 juli beschikbaar. Voor meer informatie over 
Camp WOW!, check www.wishoutdoor.com. 

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor 
Camp WOW Wees er snel bij: op is op!

Zonnebrand
Evenals voorgaande jaren is zonnebrand niet 
toegestaan, maar op het festivalterrein is een 
team van het KWF fight cancer team aanwe-
zig die iedereen met liefde en plezier voor-
zien van een laag smeersel die je beschermt 
tegen de schadelijke gevolgen van de zon. 
Daarnaast kun je op verschillende plekken op 
het terrein gratis zonnebrand verkrijgen. Laat 
die zon dus maar komen! 

Camp WOW! radio
Vanaf dit jaar is het moge-
lijk om WiSH Outdoor 24 
uur per dag te volgen via je 
radio! Gedurende het week-
end van 4 tot en met 6 juli, 
zal WiSH Outdoor haar ei-
gen radiozender presente-
ren: Camp WOW! radio. Zo 
kun je tijdens het weekend, 
24 uur per dag genieten van 
de beste live sets, speciale 
deejay sessies, interviews op 

het festivalterrein en natuurlijk alle informatie 
rondom WiSH Outdoor! Camp WOW! radio 
is uitsluitend lokaal te ontvangen via 106.8 
FM.

FAQ
Mocht je nog vragen hebben over bijvoor-
beeld Camp WOW!, de betalingsmogelijkhe-
den op WiSH Outdoor of het entreebeleid, kijk 
dan op de website www.wishoutdoor.com. 

Tickets
Er zijn nog enkele campingtickets en zondag-
tickets beschikbaar voor WiSH Outdoor, maar 
wees er snel bij, want de tickets gaan in een 
razend tempo de deur uit. Tickets zijn beschik-
baar via www.wishoutdoor.com of via een van 
de Primera-filialen in Nederland.

De heer Van Oorschot met zijn vrijwilligerspenning, 
die zojuist aan hem is uitgereikt 
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Vragen over erven, schenken,
benutten van overwaarde of
uw testament bij leven?

Elke levensfase kent bijzondere momenten en brengt vragen met zich mee. Heeft u vragen

over erven, schenken of uw mogelijkheden met spaargeld? Of zou u graag meer willen weten

over wat er komt kijken bij het verkopen van uw woning en een eventuele verhuizing naar

huurwoning of verzorgingshuis? En kent u de mogelijkheden van een testament bij leven?

Op maandagavond 30 juni informeren wij u graag samen met Notaris Ties Van Gulick over al

deze onderwerpen en beantwoorden uw vragen. Ontvangst 18.30 uur, aanvang 19.00 uur en

einde 21.30 uur. 

Deelname is gratis. Aanmelden kan via e-mailadres Communicatie@peelnoord.rabobank.nl of

telefoonnummer (0492) 39 19 19, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, indien

aanwezig uw e-mailadres en het aantal personen. U ontvangt alleen bericht wanneer het

maximaal aantal aanmeldingen is bereikt. Bij ruime interesse organiseren wij een extra

informatieavond in september.

Samen sterker

Geïnteresseerden zijn na aanmelding van harte welkom op ons kantoor in Gemert.

Informatieavond Senioren
maandag 30 juni 2014

Rabobank Peel Noord

Dag van de Mantelzorg: ‘Allemaal verhalen’
Laarbeek –  Steunpunt Mantelzorg 
van ViERBINDEN houdt op maandag 
10 november de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg. Op deze dag wordt de 
mantelzorg eens extra in het zonnetje 
gezet. Het thema dit jaar is ‘Allemaal 
verhalen’.

ViERBINDEN is benieuwd naar uw 
verhaal! Bent u mantelzorger of is een 
dierbare van u mantelzorger, en wilt u 
uw verhaal delen met andere mantel-
zorgers? Zet dan uw verhaal op papier 
en wees creatief: korte of lange ver-
halen, treurige of grappige verhalen, 
gedichten: alles is welkom! 

Men kan het verhaal opstu-
ren naar Xandieme Megens via 
mantelzorg@vierbinden.nl. Deze ver-
halen zullen gebruikt worden in een on-
derdeel op de dag van de mantelzorg.

Wandelen door Beek en Donk
Beek en Donk - Zoals overal wonen er 
ook in de buurtvereniging De Eendracht 
diverse mensen die minder mobiel zijn.  
De actieradius is dikwijls niet verder als 
de dichtstbijzijnde  supermarkt. Bij deze 
buurtvereniging staat het ‘samen doen’ 
op hoog niveau.

Daarom hebben ze van tijd tot tijd ook 
een rolstoelwandeling op het programma 
staan, waarbij ze samen, mobiel en min-
der mobiel, een rolstoelwandeling maken 
en de laatste wijzigingen in Beek en Donk 
kunnen aanschouwen. Zo ging de buurt-
vereniging afgelopen zaterdag met een 
behoorlijke groep op stap. Om 14.00 uur 
stond/zat iedereen, opgehaald of zelf ge-
komen, aan het vertrekpunt Buurthuis ‘De 
Schuurherd’ en vertrokken ze in een lange 
sliert van rollers, duwers en wandelaars om 
van het mooie Beek en Donk en elkaars 
aanwezigheid  te genieten. Onderweg 
werd ook nog informatie opgedaan over 
hetgeen ze zagen, want ze staan natuurlijk 

regelmatig stil om iedereen van informatie 
te voorzien over wat ze zien. 

De route die uitgestippeld was, liep via 
de Oude Toren langs de tennishal en de 
nieuwe scholen langs de lege plek van de 
gesloopte school en sporthal. Langs de 
nieuwe sporthal, via de volkstuinen door 
de Laarsche velden naar de buitenkant 
van die wijk. Om zodoende de ecologi-
sche zone van de Goorloop met zijn vlon-
ders en waterpartijen in ogenschouw te 
nemen, en de nodige informatie te verne-
men. Nog even door de Hoge Regt om de 
bouwvorderingen daar van commentaar 
te voorzien. Via de plantenkwekerij van 
Penninx en de sportaccommodaties aan 
het Heereind naar koffie adres restaurant 
De Zwaan.

Nadat ze  het gebak en het tweede kopje 
koffie of thee goed hadden laten smaken 
gingen ze weer in de benen en wandel-
den langs het Leonardus kapelletje  en de 

speeltuin De groene long in gewoon een 
prachtig wandelgebied in de kom van het 
dorp. Men ging verder langs het dieren-
park via het wandelpad langs het gemeen-
tehuis via de IJsbaanweg. Met visvijver en 
sportcentrum over het bruggetje via het 
Hugo Thijssensplein en Brandstraat retour 
naar De Schuurherd waar ze om 17.00 uur 
zoals gepland arriveerden. De mensen in 
de rolstoelen werden weer naar huis ge-
bracht waar ze de tocht nog eens konden 
overdenken. 

De wandeltocht met 
rolstoelen en lopers

Frans Leenders schreef in zijn boek ‘Eyckenlust, kasteel en omgeving’ uitvoerig over 
Philips van Leefdael, die bedoeld wordt met Baron van Leefdael. Het navolgende is aan 
zijn tekst ontleend:
Philips moet geboren zijn rond 1610 en is overleden te Delft op 18 april 1681. Hijzelf 
noemt zich ook Philips baron van Leefdael of Philips geboren baron van Leefdael. Blijk-
baar was hij gesteld op titels en verschafte hij zichzelf daarmee meer status. Dat zal 
dan niet misstaan hebben bij de status van zijn schoonfamilie, de adellijke familie Van 
Egmond van der Nijenburg. Doch de Raad van Brabant is het er niet mee eens dat hij 
zich de titel van baron heeft toegeëigend. In 1657 beveelt de procureur-generaal van 
Brabant dat Philips zich slechts heer van Waalwijk (en Beek) mag noemen. Hoewel 
veroordeeld bereikt Philips toch dat jaren later er wordt gesproken over de Vrijheid van 
Waalwijk en hijzelf en later zijn zoon in diverse stukken als baron of geboren baron van 
Leefdael staan geregistreerd. 
Of Philips daadwerkelijk in Beek en Donk is komen wonen, is twijfelachtig. Wel moet 
hij hier regelmatig vertoefd hebben. In 1651/1652 blijkt hij vanuit kasteel Croij de 
zaken met betrekking tot de nieuwe heerlijkheid te regelen. Hij is dan in conflict met 
de regenten (schepenen) van Beek en Donk over de vraag wie het recht heeft om de 
borgemeesters, die de financiën van het dorp beheerden, aan te stellen: de schepenen 
of de heer. Ook blijkt zijn aanwezigheid hier door het feit dat hij getuige was bij een 
aantal doopaktes. 
We weten dat hij een aantal jaren later wel op het landgoed gewoond heeft, voordat 
het in het beheer gegeven werd aan zijn oudste zoon Johan Philips. 
Philip van Leefdael is verder bekend om zijn geschiedkundig werk over de Meierij van ‘s 
Hertogenbosch. Hij maakte in 1645 een uitvoerige beschrijving van de Meierij met veel 
informatie over heerlijkheden, kastelen, kerken, kloosters en kapellen. Het manuscript 
werd door A.F.O Sasse van IJsselt in 1918 gepubliceerd onder de naam: Beschrijving 
van de Meierij van ’s-Hertogenbosch.
Grote bekendheid heeft hij ook gekregen vanwege zijn genealogische werk. Zijn kennis 
verkreeg Van Leefdael uit de bestudering van grafzerken en rouwborden in kerken, uit 
kwartierstaten die adellijke jongedames moesten overleggen om toegelaten te worden 
tot een adellijk stift en uit gesprekken met vertegenwoordigers van adellijke geslachten. 
De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Delft. Uit een summier verbaal over zijn 
optreden als executeur bij het overlijden van vrouwe Marie van Riegersbergh, vrouwe 
van Beijde Catwijcken en ’t Sant, weduwe van Willem van Lyere, heer van Oosterwijck, 
blijkt dat Philips al geruime tijd ziek was. Na zijn overlijden vindt de uitvaart plaats in de 
Oude Kerk van Delft en hij wordt begraven te Voorburg. 

Martin Philipsen,
Heemkundekring ‘De Lange Vonder’

BARON VAN LEEFDAELSTRAAT

In Eindhoven vond zaterdagmiddag de eerste editie van de RainBowRun040 
plaats. Dit is een vijf kilometer lange run waaraan iedereen deel kan nemen. 
Tijdens de run word je bij elke kilometer bestrooid met kleur. 

Na de finish gaat het spektakel door met de ‘RainBowRun040’-Colorparty’. Dit 
allemaal om te strijden tegen de ziekte ALS.

Imke Jeurgens (meest blonde op de foto) uit Aarle-Rixtel was één van de 5000 deelnemers aan dit kleurrijke en gezellige 
evenement. Imke deed mee met een 22 man sterk studententeam W&D uit Heerlen. Arjan Jeurgens stuurde deze foto op naar 
de redactie van MooiLaarbeek

In Eindhoven vond zaterdagmiddag de eerste editie van de RainBowRun040 In Eindhoven vond zaterdagmiddag de eerste editie van de RainBowRun040 

Mooi Gespot
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Vlnr Martien van den Heuvel, Manita Herregraven, 
Ger Aarts en twee inwoners van Mariahout

DORPSONDERSTEUNER

Beek en Donk – Het werk van een dorpsonder-
steuner. Volgens Henrie Bouwmans - Dorps-
ondersteuner Beek en Donk - een geweldige 
baan. Maar wat houdt dit werk eigenlijk in? 
Wat doet hij/zij zoal? Twee vragen die regel-
matig gesteld worden aan Henrie. Via dit ar-
tikel krijg je als Laarbekenaar een kijkje in de 
keuken van Henries werk.  

“Ik heb heel gevarieerd werk”, vertelt Henrie. 
“Mensen kunnen bij mij met allerlei vragen te-
recht. Dit kan zijn omdat ze persoonlijk hulp 
ergens voor nodig hebben, maar ook voor het 
opzetten van een leefbaarheidsinitiatief.” 

Over veel dingen die Henrie meemaakt, kan 
hij niet openlijk spreken, vanwege de privacy 
van de inwoners. Hieronder een greep van de 
werkzaamheden van deze Dorpsondersteuner 
veralgemeniseerd. 

Vernielingen 
Via buurtbewoners van een bepaalde wijk 
kreeg Henrie een melding binnen dat een 
kunstwerk in hun wijk was vernield. Het ging 
om iets wat cliënten van de ORO hadden ge-
maakt. De vernieling was gedaan door twee 
kleine kinderen. Henrie: “Buurtbewoners klop-
ten bij mij aan om te kijken of ik iets voor hen 
kon betekenen in deze zaak. Aangifte doen, 
was vanwege de leeftijd van de kinderen niet 
aan de orde. We hebben toen besloten om de 
kinderen mee te nemen naar de ORO en daar 
hun excuses aan te laten bieden. De kinderen 
hadden er enorm spijt van en hebben zo een 
goede les geleerd.”

WMO-vraag 
Een tijdje terug kreeg Henrie een vraag van 

een vrouw die in een aanleunwoning woont. 
Ze wilde haar ramen laten wassen vanuit het 
zorgpakket dat ze kreeg, maar dit werd niet 
vergoed. Voorheen waste haar buurvrouw 
altijd de ramen. Henrie: “Ze durfde haar 
buurvrouw niet meer te vragen, omdat zij 
kleinkinderen had gekregen. Samen met haar 
ben ik toen naar de buurvrouw gegaan en dit 
voorgelegd. De buurvrouw wilde nog steeds 
heel graag haar ramen wassen. En zo was het 
probleem opgelost. De vrouwen doen nu zelfs 
allebei iets voor elkaar.”

Henrie benadrukt dat het steeds belangrijker 
is om elkaar te helpen. “Mensen zijn steeds 
meer op elkaar aangewezen. Wij proberen 
vanuit ViERBINDEN inwoners er dan ook echt 
op aan te sturen dat zij hulp bij elkaar zoe-
ken, in het eigen netwerk. Mensen kunnen 
met allerlei vragen bij ons terecht. Wel kijken 
wij eerst of ze het niet zelf op kunnen lossen. 
Als dat niet het geval is, ondersteunen wij ze 
hierin.”

Kledingbank 
Een aantal maanden terug kreeg Henrie van 
Marjan Reusien de vraag of er in Laarbeek 
geen kledingbank zou kunnen komen om ge-
zinnen te ondersteunen. “ViERBINDEN vond 
dat een geweldig initiatief en ben met Marjan 
gaan kijken of dit realiseerbaar zou zijn. Inmid-
dels zijn we zo ver dat het definitief is, er ligt 
een voorstel over de opzet bij de gemeente en 
hoogstwaarschijnlijk komt deze kledingbank 
er eind van dit jaar.” Henrie benadrukt dat 
hij niet de organisatie hiervan op zich neemt, 
maar dat hij ondersteunt waar nodig. “Ik heb 
een groot netwerk dat ik hiervoor gebruik. Zo 
leg ik verbindingen tussen bepaalde inwoners 

en instanties. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat de mensen het zelf doen.”

Molen bij De Wieken 
Een ander project waar Henrie veel mee bezig 
is geweest de afgelopen twee jaar is wijk De 
Regt.  De buurt(vereniging) in de wijk is mede 
door dit project erg actief geworden en de wijk 
bruist als nooit tevoren. “Ik heb daar een mail-
lijst met buurtbewoners voor als er iets is. Als 
ik bijvoorbeeld een aanvraag krijg dat iemand 
een ‘maatje’ zoekt, stuur ik een mail naar deze 
bewoners. Zij gaan dan in hun wijk kijken of er 
iemand is die dit wil doen.”

Binnenkort wordt het project van De Regt 
afgerond. Vroeger bleek er een molen te 
staan vlakbij het veldje van De Wieken. Via 
de buurtconciërge Hans Otten nam Henrie 
contact op met de buurtvereniging. Een paar 
daarvan hebben dit project opgepakt. De tekst 
is geschreven en het bord wordt binnenkort 
gemaakt. Naar verwachting zal dit na de zo-
mer onthuld worden.

Intermediair 
Bovenstaande verhalen zijn slechts een paar 
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de 
dorpsondersteuner. “Je kunt mij zien als een 
soort intermediair. Ik ben een soort regelaar 
en maak daarbij gebruik van mijn netwerk. De 
initiatieven en resultaten die hieruit voortko-
men, zijn geweldig. Daar doe je het uiteindelijk 
allemaal voor”, besluit Henrie. 

Wie vragen heeft voor de dorpsondersteu-
ner kan Henrie bereiken door te mailen naar 
hbouwmans@vierbinden.nl of bellen naar 
0492-328803. 

Een kijkje in de keuken van Dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 

ViERBINDEN.NL

Redacteur: Jac Babin 

Deze week is het de beurt aan Jacques 
Lukassen uit Mariahout. Zijn maat-
schappelijke betrokkenheid bij alles 
wat er in Mariahout gebeurde, was 
jarenlang ongekend groot. En ook nu 
blaast hij zijn partijtje, weliswaar op 
een lager pitje, nog danig mee. Sinds 
2007 is Jacques met pensioen. Tijd 
voor De MooiLaarbeekKrant om eens 
terug te blikken en te informeren hoe 
het nou met hem is.

Zoon van ‘d’n bovenmister’
Jacques is één van de vijf kinderen 
van ‘bovenmister’ Lukassen en Ma-
rietje Gilsing.  Moeder Lukassen was 
een stuk jonger dan haar man. “Ons 
moeder zorgde op een heel  gezel-
lige manier voor het gezin”, zo her-
innert Jacques zich. “Mijn vader was 
bijna nooit thuis. Hij was altijd bezig, 
óf met school, óf als adviseur in het 
verenigingsleven, óf als organist in de 
kerk.” Als kinderen, die op school niet 
zo goed konden leren, getest moesten 
worden voor het BLO (Buitengewoon 
Lager Onderwijs), liet vader Lukassen 
zijn zoon  als eerste die test  maken. 
“Niet omdat ik niet goed kon leren”, 

verzucht Jacques, “maar omdat mijn 
vader op die manier twijfelende ou-
ders over de streep kon trekken.” Jac-
ques zegt, dat hij zich nooit helemaal 
los heeft kunnen maken van het ima-
go van ‘zoon van d’n bovenmister’. 
Toch spreekt hij  met alle respect over 
zijn beide ouders.

Voortgezet onderwijs
Na de Lagere School, bezoekt Jacques 
de ULO in Gemert en slaagt voor het 
diploma ULO A. Vervolgens kiest Jac-
ques voor techniek. Hij bezoekt de 
UTS in de ‘grote stad’ Eindhoven. In 
korte tijd behaalt hij twee diploma’s: 
elektrotechniek en meet en regeltech-
niek. “Het moeilijkste uit die tijd was 
Nederlands praten”, lacht Jacques. “Ik 
sprak alleen maar Mariahouts.”

Philips 
Jacques kan vrijwel meteen aan de 
slag bij Philips. Philips investeerde in 
die tijd veel in de techniek gericht op 
kernreactoren. Daarvoor waren veel 
randapparaten nodig om bijvoorbeeld 
radioactieve straling te meten. “In die 
tijd heb ik van alles mee ontwikkeld”, 
zegt Jacques, “tot en met snuffelpalen 
toe.”  Later is Philips deze technie-
ken gaan toepassen in medische ap-
paratuur. “Ik ben in die ontwikkeling 
meegegaan”, zegt Jacques. Jarenlang 
bezocht hij ziekenhuizen over de hele 
wereld. Menig operatiekamer zag hij 
van binnen en hij was erbij als er ge-
opereerd moest worden met Philips-
apparatuur.

Maatschappelijk betrokken
“Over mijn maatschappelijke betrok-
kenheid praat ik zelf liever niet”, zegt 
hij bescheiden. Na enig aandringen 
vertelt hij, dat hij een tijdje  raadslid 

is geweest en menig jaar in het pa-
rochiebestuur heeft gezeten.  Ook 
was hij bezig met het organiseren van 
het 50-jarig bestaan van Mariahout, 
waaruit de verschillende uitwisselin-
gen  met Canada ontstonden. Tegen-
woordig is Jacques onder andere actief 
in diverse werkgroepen in en rond de 
kerk en lid van het dorpsondersteu-
ningsteam. “Mariahout heeft veel, 
wat andere dorpen moeten missen”, 
zegt Jacques en vol trots somt hij op: 
“een grot, een park, een openlucht-
theater, een mooie kerk, een hecht 
verenigingsleven met veel vrijwilligers, 
een mooie band met Canada en een 
prachtige natuur.” 

Tot slot
“Jazeker is er tijd voor hobby’s”, be-
sluit Jacques: “Mijn gezin, mijn kinde-
ren en kleinkinderen, reizen maken en 
natuurlijk ook mijn tuin.” Trots laat hij 
de prachtige tuin zien met de verschil-
lende soorten rozen en de diverse krui-
den. “Dus de vraag, ‘Hoe gaat het nu 
met Jacques Lukassen?’, kan ik  kort 
en krachtig beantwoorden: ‘Goed’!”
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Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

Maatjes gezocht!

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

De  laatste avond voor de vakantiepe-
riode zal plaatsvinden op dinsdag 8 juli. 
Na de vakantieperiode starten zij weer 
op 2 september. Iedereen is ook dan 
weer van harte welkom vanaf 17.30 
uur en het diner wordt geserveerd om 
18.00 uur. Inschrijven en een plaatsje 
reserveren kan tot uiterlijk donderdag 

3 juli 15.00 uur. Dit kunt u doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN, tel. 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.  

Voor 8 juli staat het barbecue-menu 
op het programma: Gemarineerde kip-
filet met ontbijtspek, speklap, gemari-
neerde biefstuk, aardappelsalade met 
ei, gemengde rauwkostsalade, verse 
fruitsalade, diverse sausjes en stok-
brood met kruidenboter en verse aard-
beien en slagroom. Voor dit driegan-
genmenu betaalt u €13,50. 

Laarbeek - Het maatjesproject is een 
initiatief van ViERBINDEN. Een ma-
tje wordt gekoppeld aan iemand die 
een maatje zoekt. Het is belangrijk 
dat er sprake is van een goede klik. 
Vervolgens gaan de maatjes weke-
lijks of tweewekelijks samen iets on-
dernemen. 

Een 84-jarige vrouw uit Lieshout 
zoekt een vrouwelijk maatje van 50 
jaar of ouder om er samen op uit te 
gaan. Zij zou graag samen gaan wan-
delen (met de rolstoel) of een ritje 
maken met de auto. Het zou fijn zijn 
als het maatje veel van Lieshout weet, 
omdat dit een favoriet gesprekson-
derwerp is!

Een 72-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel 
zoekt een vrouwelijk maatje om, liefst 
in het weekend, samen iets te onder-
nemen. Deze mevrouw wil graag fiet-
sen, wandelen, naar de stad of naar 
de bioscoop gaan.

Een 67-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel 
zoekt een vrouwelijk maatje om 

gezellig mee te kletsen en een praatje 
te maken.

Een 76-jarige man uit Aarle-Rixtel 
zoekt een mannelijk maatje om mee 
te kletsen en te wandelen. Deze me-
neer is geïnteresseerd in geschiedenis 
en politiek.

Een 11-jarige jongen uit Beek en 
Donk zoekt een maatje om structu-
reel leuke dingen te doen op woens-
dagmiddag of in het weekend. Hij 
heeft een brede belangstelling, hij zou 
bijvoorbeeld graag een museum of 
bioscoop bezoeken, een cake bakken, 
spelletjes doen, winkelen, knutselen, 
en nog veel meer! Er wordt specifiek 
gezocht naar een duidelijke, initiatief-
rijke en gezellige vrouw tussen de 20 
en 60 jaar, die structuur en aansturing 
kan bieden.

Wil jij maatje worden, zoek je een ma-
tje of heb je vragen over het maatje-
sproject? Neem dan contact op met 
Xandieme Megens via 0492-782901 
of maatjesproject@vierbinden.nl.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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MooiLaarbeekkrant

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Vacature intergemeentelijke bezwaarschriftencommissie
• Samen bouwen in Beek en Donk
• Compensatie eigen risico vervalt in 2014
• Vaste serviceochtenden voor Wmo-hulpmiddelen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de 
app Yazula.

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

BEEK EN DONK - De politie gaat controleren op het fout parkeren van auto’s op het Piet van 
Thielplein tijdens de markt en ook tijdens het afbreken van de kramen.
De laatste tijd is er sprake van een toename van fout geparkeerde auto’s tijdens het afbreken 
van de markt. Dit levert onveilige situaties op voor voetgangers op het plein en marktkooplie-
den kun-nen door de geparkeerde auto’s het terrein niet meer af. 
Aan weerszijden van het Piet van Thielplein is met verkeersborden aangegeven dat er op 
marktda-gen niet geparkeerd mag worden van 6.00 tot 13.30 uur. Met name op de eindtijd 
wordt nu meer gehandhaafd. De boete voor fout parkeren bedraagt € 90,- exclusief adminis-
tratiekosten.

Nu het WK voetbal in volle gang is en de straten meer en meer oranje kleuren vragen wij u de 
hoogte van de versieringen goed in de gaten te houden. Het ziet er allemaal heel mooi uit en 
mensen doen ook alle moeite om de vlaggetjes zo hoog mogelijk te hangen, echter na verloop 
van tijd gaan ze toch doorhangen. 
Aan vrachtwagens en met name de vuilniswagen – die in iedere straat komt – blijven de slin-
gers en vlaggetjes hangen. Ze belanden dan op straat en daar is natuurlijk niemand blij mee.

De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• WISH Events tijdens WISH 2014 gehouden op vrijdag 4 juli van13.00 tot 24.00 uur, 5 juli 

2014 van 00.00 tot 1.00 uur en van 14.00 tot 24.00 uur en op 6 juli 2014 van 00.00 tot 
2.00 uur en van 14.00 tot 23.30 uur, op het evenemententerrein aan de Lekerstraat in 
Beek en Donk (verzenddatum 11 juni 2014),

• Rijvereniging St. Bernadette tijdens een outdoor dressuurwedstrijd gehouden op zondag 
6 juli 2014 van 9.30 tot 17.00 uur op een terrein aan de Rooijseweg 8 in Mariahout (ver-
zend-datum 11 juni 2014),

• Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel tijdens het koningschieten gehouden op 25 augus-
tus 2014 van 13.30 tot 19.30 op een terrein aan het Jan van Doorenpaviljoen aan de 
Torenak-kerweg in Aarle-Rixtel (verzenddatum 11 juni 2014),

• de heer G.T.P.J. Hagelaar uit Aarle-Rixtel tijdens het Oktoberfest gehouden op vrijdag 3 
ok-tober 2014 van 18.00 tot 24.00 uur, zaterdag 4 oktober 2014 van 0.00 tot 2.00 uur en 
van 18.00 tot 24.00 uur en op zondag 5 oktober 2014 van 0.00 tot 2.00 uur in een tent op 
’t Heuveltje in Aarle-Rixtel (verzenddatum 17 juni 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeen-tenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Wish Outdoor 2014, evenementenvergunning voor 4, 5 en 6 juli 2014 (verzenddatum 

11 juni 2014),
• Kindervakantieweek Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens de 

kinder-vakantieweek van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2014 op het veld 
aan de Ahorn in Mariahout (verzenddatum 11 juni 2014),

• Kindervakantieweek Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens 
de kin-dervakantieweek op 19 augustus 2014 van 9.30 tot 23.00 uur, 20 augustus 2014 
van 9.30 tot 16.00 uur en op 21 augustus 2014 van 9.30 tot 18.00 uur op het terrein 
rondom en in multi-functioneel gebouw De Dreef in Aarle-Rixtel (verzenddatum 11 juni 
2014),

• Paardensportvereniging St. Bernadette voor het organiseren van een outdoor dressuur-
wedstrijd op het terrein aan de Rooijseweg 8 in Mariahout op 6 juli 2014 van 9.30 tot 
16.00 uur (ver-zenddatum 11 juni 2014),

• Buurtvereniging De Molen voor het organiseren van een buurtbarbecue in de Akkers in 
Lieshout op zaterdag 28 juni 2014 van 19.30 tot 1.00 uur (verzenddatum 11 juni 2014),

• Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel voor het organiseren van het Laarbeeks Oktoberfest 
op 2, 3 en 4 oktober 2014 op ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel (verzenddatum 17 juni 2014),

• Gilde Sint Margaretha voor het organiseren van het kruisschieten op 26 augustus 2014 
van 14.00 tot 20.00 uur op het gildeterrein Sint Margaretha aan de Havenweg 6a in 
Aarle-Rixtel (verzenddatum 17 juni 2014).

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie        Kern Werkomschrijving  Activiteit Verzenddatum
Opstal 8     Aarle-Rixtel herbouw bedrijfsgebouw  bouwen 11-06-2014
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 ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuw-
spagina’s.

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.

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
Rooijseweg 14                Mariahout 13-06-2014 verplaatsen luchtwasser
Dr. Timmersstraat 16    Aarle-Rixtel 11-06-2014 wijzigen hoofddraagconstructie
Donkervoortsestraat 3 Beek en Donk 12-06-2014 bouwen loods / berging
Asdonkseweg                 Aarle-Rixtel 12-06-2014 aanleg bos en beplanting
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

LAARBEEK - In aanloop naar de vakantie zijn de loketten van burgerzaken extra maandagavonden 
geopend, tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Hiermee willen we de vakantiedrukte wat spreiden. De 
laatste extra maandagavond opening voor de vakantie is 30 juni. U kunt via www.laarbeek.nl zelf 
uw afspraak inplannen.

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 27 juni komt wethouder Briels aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Controle fout parkeren Piet van Thielplein

Geen laaghangende versieringen!

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Extra openstelling burgerzaken maandagavonden

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Afvalkalender 2014
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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 Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

DE ZEEPKIST
Ombudsteam PvdA-Laarbeek

Onze gemeente Laarbeek heeft geen 
ombudsman maar een heel ombuds-
team. De ombudsman is onafhankelijk 
en staat boven de partijen. Het PvdA-
Laarbeek ombudsteam is onafhan-
kelijk en staat ook boven de partijen 
maar wordt wel gevormd door men-
sen uit de PvdA (zo nodig bijgestaan 
door partijloze deskundigen). 
Het PvdA ombudsteam wil Laarbekers 
helpen hun weg te zoeken in ingewik-
kelde procedures en gaat thema’s aan 
de kaak stellen die in Laarbeek leven. 
Het ombudsteam wil mensen behulp-
zaam zijn die een probleem hebben 
met de gemeente en daarmee maar 
niet verder komen. Het ombudsteam 
helpt u bij klachten over een te stro-
perige afhandeling en wijst u de weg 
als u niet goed weet bij welke instan-
tie u moet aankloppen. Behalve over 
een geschil met de gemeente kan het 
daarbij ook gaan om de financiën, de 
belasting, de zorg of het ziekenhuis. 
De hulp van het ombudsteam is ge-
heel kosteloos en dit betekent dat ook 
degenen die over weinig financiële 
middelen beschikken een beroep op 
ons kunnen doen. 
Als u uw probleem bij ons meldt be-
spreken we dat eerst en gaan bij ge-
schiktheid namens u aan de slag. 
Onze inspanningen bieden geen ga-
rantie dat uw probleem meteen wordt 
opgelost maar de mogelijkheid is wel 
groot dat door onze bemoeienis de 
stroperigheid vermindert en de trein 
weer in beweging komt. Het ombuds-
team kan geen wonderen verrichten 
maar met wederzijds vertrouwen gaan 
we samen verder komen.
Het ombudsteam gebruikt de ken-
nis van onze leden en kan zo nodig 

het landelijke netwerk van de PvdA 
inschakelen. Waar nodig en mogelijk 
doet het ombudsteam eigen onder-
zoek. Vanwege de directe samenwer-
king met de raadsfractie kan een vraag, 
die om politieke aandacht vraagt, snel 
bij onze fractie of bij onze wethouder 
worden neergelegd. Het ombudsteam 
biedt de fractie en de wethouder van 
Laarbeek extra voelsprieten 
Het PvdA ombudsteam heeft suc-
cesvol geoordeeld en bemiddeld over 
geluidhinder klachten. Een weg met 
heel veel verkeer veroorzaakt een 
hoog geluidniveau op de gevel van de 
woningen langs die weg terwijl de ge-
luidsisolatie van de woningen erg te-
kortschiet. Wij hebben de geluidsisola-
tie niet kunnen verbeteren maar door 
inzicht te geven in de beschikbare en 
de te volgen procedures zijn de bewo-
ners voorlopig wel gerustgesteld. 
Leg uw probleem aan het PvdA-om-
budsteam voor wij zullen ons inspan-
nen u met raad en daad bij te staan. 
U bereikt ons via PvdALaarbeekOm-
budsteam@gmail.com  

Peter Klomp
PvdA afdeling Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De fotohut

Op dit moment is het een liefhebberij 
om in onze fotohut op het Laar te ver-
toeven. Na een wat rustigere periode 
tijdens het broedseizoen is het op dit 
moment weer een drukte van jewelste. 
Er wordt nu met de hogere tempera-
turen volop gebadderd en gedronken 
in het vijvertje voor de hut, en ook het 
jonge grut dat net uitgevlogen is laat 
zich volop bewonderen. Het is mooi 
om te zien dat de jonge vogels, ook als 
ze uitgevlogen zijn, nog vaak gevoerd 
worden door de ouders.
Op de foto is een zwartkop te zien die 
het op een insectje wat op het water 
drijft heeft voorzien. In tegenstelling tot 
het mannetje zwartkop, met een zwart 
petje, heeft het vrouwtje evenals de jon-
gen een roestbruin petje. 
Door een steeds natuurlijker bosbeheer 
zijn er weer steeds meer zwartkoppen 
te zien en kunnen we steeds meer ge-
nieten van de mooie zang. De zwartkop 
is een redelijk schuw vogeltje dat je niet 
zo makkelijk te zien krijgt en veelal tus-
sen de takken leeft, maar aangetrokken 
door het vijvertje bij de boshut krijgen 
we toch kans hem van dichtbij te foto-
graferen.

Het blijft een genot om dit allemaal van 
dichtbij te aanschouwen en te genieten 
van onze Mooie Laarbeekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Grotel

Bij aankoop van een nieuwe houten 
vloer: gratis styling-/ kleuradvies van 
een gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Zondag 6 juli gesloten
Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

LEZERSPODIUM
Nieuwe coalitie start met een 
niet sluitende begroting 
Onder het mom van:  ‘de gemeen-
teraad moet de kaders vaststellen”, 
heeft het nieuwe college een kader-
nota gepresenteerd die sluit met een 
nadelig saldo voor 2015 van meer dan 
600.000,00 euro. Niet alleen 2015 is 
nadelig ook de meerjarenraming laat 
tekorten zien. Niet het college komt 
met een voorstel om het nadelig saldo 
weg te werken. Nee. Ambtelijk is een 
voorstel voorgelegd aan de gemeente-
raad met het verzoek om zogenaam-
de kaders aan te geven oftewel om 
richting te geven. Het nieuwe college 
neemt hier geen enkele verantwoorde-
lijkheid. Sterker nog de keuzes worden 
doorgeschoven naar latere momenten 
dit jaar. Terwijl de grondnota, die erg 
belangrijk is voor de gemeentelijke fi-
nanciële huishouding, nog niet gepre-
senteerd is.

 Als PNL vinden wij dit een slechte 
zaak. Dit hebben wij ook kenbaar ge-
maakt tijdens de afgelopen raadsver-
gadering. Wij stemmen niet in met een 
blanco cheque en een kadernota die 
niet sluitend is. Het is de eerste keer 
- in 15 jaar Laarbeek - dat er een ka-
dernota wordt aangeboden met een 

nadelig saldo. Wat 
wij al vermoeden 
wordt helaas snel 
bewaarheid. Dit college heeft niet 
de professionaliteit en neemt niet de 
verantwoordelijkheid om dat te doen 
waarvoor ze zijn aangesteld: namelijk 
zorgen dat de financiële situatie van de 
gemeente Laarbeek op orde blijf en dat 
de gemeentelijke taken op een profes-
sionele manier worden uitgevoerd. 
 
Hoe is het toch mogelijk dat er voor 
het eerst in 15 jaar een kadernota 
wordt aangenomen zonder te vermel-
den waarvan alles betaald wordt!!! 
Wordt er bezuinigd om dit te betalen? 
of worden de burgerlasten (gemeente-
lijke belastingen) verhoogd? of wordt 
er een ordinaire greep uit de spaarpot 
(algemene reserves) gedaan? U zult 
begrijpen dat wij als PNL hier niet mee 
akkoord willen gaan.
 
De mede door ons toedoen in de af-
gelopen 15 jaar opgebouwde goede 
financiële situatie van Laarbeek wordt 
nu in een sneltrein tempo verslechterd. 

PNL

Giften collecteweek Nederlands 
Rode Kruis 2014
Laarbeek -  In totaal zijn 120 col-
lectanten in Gemert, Beek en Donk, 
Lieshout, Mariahout en Handel in bij u 
aan de deur gekomen voor een finan-
ciële bijdrage voor het Nederlandse 
Rode Kruis. Ook dit jaar was het weer 
een goede opbrengst waardoor we 
onze chronische zieken en medemen-
sen met een handicap in het verzor-
gingsgebied van onze regio kunnen 
helpen en de eenzaamheid onder de 
mensen te kunnen bestrijden. 

Men kan ook weer een aantal mede-
mensen, die door ziekte of een handi-
cap niet meer zelfstandig met vakantie 
kunnen laten genieten van een geheel 
aangepaste en verzorgde vakantie on-
der medische begeleiding. Zo gaan er 
door uw bijdrage jaarlijks een aantal 
medemensen naar de prachtige Rode 

Kruis accommodatie in Someren of ze 
gaan mee met het vakantieschip de 
J. Henry Dunant, of naar een van de 
vakantiehotels.  Door uw financiële 
bijdrage heeft men meegeholpen om 
medemensen kortbij en veraf te laten 
merken dat ze erbij horen en dat ze 
ook een stukje geluk kunnen ervaren in 
hun leven. De opbrengst was dit jaar: 
Beek en Donk: €1.181,02, Lieshout: 
€991,08 en Mariahout: €460,06.

De organisatie is alle gulle gevers 
zeer dankbaar. Hartelijk bedankt 
voor de steun. Mochten er inwoners 
van de betreffende plaatsen zijn die 
mogelijk volgend jaar willen collecte-
ren, dan graag, want ze hebben nog 
steeds een tekort aan collectanten. 
Men kan dan een mailtje sturen naar 
wpvanoijen@gmail.com. 



Donderdag 26 juni 201418 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Def Americans
vrijdag 27 juni 20:30 uur

Korenfestival
zondag 29 juni 14:30 uur

Zomerton!
vrijdag 11 juli 20:30 uur

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

Früh-Spätshoppen
in oranje sferen

29 JUNI 

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

11.00 - 17.45 uur
18.00 uur NED-MEX 
op groot scherm

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

Beleef de lokale talenten in het 
Openluchttheater Mariahout

MuziektuinPodium Watermaandconcert

Zanggroep de Halmen sluit seizoen af met 
mini-concert 

Mariahout - De aankomende weken staan er 
veel lokale talenten in het Openluchttheater 
Mariahout. Zo kun je komen luisteren naar de 
Laarbeekse koren, harmonie St. Caecilia en na-
tuurlijk groep 8 van de Bernadette basisschool!

Korenfestival
Na het succes van eerdere jaren wordt ook dit 
theaterseizoen weer een zomerconcert gehou-
den. Op zondag 29 juni presenteren drie lokale 
koren hun eigen repertoire. Gemengd koor Pri-
mavera (Aarle-Rixtel), Gemengd koor Marcanto 
(Mariahout) en Seniorenkoor St. Joachim (Beek 
en Donk) zullen stuk voor stuk hun prachtige 
stemmen ten gehore brengen. Daarnaast zorgt 
Djembee groep Gemert voor een prachtig rit-
misch samenspel. Een gezellige muzikale middag 
voor iedereen. 

Musical groep 8
Zoals ieder jaar presenteert groep 8 van de Ber-
nadetteschool Mariahout de schoolmusical. Op 
donderdag 3 juli nemen de 32 jonge talenten 
plaats op het podium om te laten zien, maar ook 
te laten horen wat ze kunnen. Een prachtige af-
sluiting van hun jaren op de basisschool. 

Harmonie St. Caecilia
Zoals inmiddels gebruikelijk sluit harmonie St. 
Caecilia haar seizoen af met een concert in het 
openluchttheater. Op maandagavond 7 juli ver-
zorgt deze Lieshoutse harmonie een vakantie-
concert dat voor iedereen gratis toegankelijk is. 
Dat belooft een leuke, sfeervolle en vooral mu-
zikale zomeravond te worden.

Voor kaarten en meer informatie ga je 
naar www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef meer!

Beek en Donk – De Stichting ‘MuziektuinPo-
dium’ houdt zondag 29 juni het tweede Wa-
termaandconcert in de Muziektuin van Beek en 
Donk.

Om 13.00 uur opent het seniorenorkest ‘Sonore’ 
uit Son en Breugel het programma. Van 14.00 tot 
16.00 uur volgt op een overvolle kiosk een geza-
menlijk optreden van de Muziekgroep ‘Imemato’ 
uit Boekel met Muziekmakerij ‘De Biks Bent’ uit 
Beek en Donk. In de pauze van dit gezamenlijk 

optreden speelt de Beek en Donkse gitarist Pieter 
van Bree aan aantal nummers. Omstreeks 16.00 
uur wordt deze middag afgesloten met een op-
treden van het Trio Pieter van Bree.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt ieder-
een van harte uit deze gratis optredens te ko-
men bijwonen. Voor meer informatie over de 
stichting, de optredende groepen en de overige 
concerten van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl

Lieshout - In samenwerking met het Bavaria 
Brouwerij Café houdt Zanggroep de Halmen op 
zondag 29 juni een mini-concert. Onder het ge-
not van een drankje, kunnen mensen luisteren 
naar een iets ander repertoire dan wat ze van 
Zanggroep de Halmen gewend zijn. Het concert 
vindt plaats tussen 13.30 en 15.00 uur. 

Zanggroep de Halmen is een koor uit Lieshout 
met leden uit alle kernen van Laarbeek en Ge-
mert die inmiddels al meer dan 40  jaar enthou-
siast muziek maken. Met 17 zingende leden, een 
combo dat bestaande uit gitaar, piano en drums 

en een enthousiaste dirigent. Maandelijks ver-
zorgen zij onder andere de viering op de laatste 
zondag van de maand in de Sint Servaaskerk in 
Lieshout. Om ook eens wat andere nummers 
ten gehore te brengen nodigen zij u daarom van 
harte uit om op zondag 29 juni te komen luiste-
ren bij het Bavaria Brouwerij Café.

Mocht u daarna zin hebben om bij hen te komen 
zingen dan is dat altijd mogelijk. Zij repeteren 
elke dinsdagavond in het Dorpshuis te Lieshout 
van 20.30 tot 22.30 uur. 

MuziektuinPodium

Früh-Spätshoppen tussen de 
koeien, in oranje sferen!
Aarle-Rixtel - Herberg ‘De Brabantse Kluis’ pre-
senteert het ‘Früh-Spätshoppen tussen de koei-
en’. Op zondag 29 juni kunt u onder het genot 
van bier, wijn en een versnapering genieten van 
livemuziek op de binnenplaats van ‘De Brabantse 
Kluis’ aan de Kloosterdreef 8 te Aarle-Rixtel. De 
entree is gratis.

Het programma is aangepast aan de WK-
wedstrijd en duurt van 11.00 tot ongeveer 
17.45 uur. De vrolijke klanken van o.a. De 
Ekkermuzikanten, X-Pression, De Lieholter 
blaaskapel, De Klokkendorper en Oberkrainer 
Ensemble Nizozemska zullen op de binnenplaats 
klinken. 

Aansluitend om 18.00 uur wordt op groot scherm 
de wedstrijd Nederland-Mexico live uitgezonden. 

Speciaal voor deze dag zal de binnenplaats van 
de herberg omgedoopt worden tot een locatie die 
u alleen tegenkomt bij een wijn- of bierfeest. De 
kinderen kunnen zoals gewoonlijk volop genie-
ten van de koeien. Voor meer informatie kijk op 
www.brabantsekluis.nl .

Het programma voor die dag is als volgt:
11.00  - 12.15 De Ekkermuzikanten uit 
                        Beek en Donk
12.15 - 12.50 X-pression uit De Mortel 
12.50 - 14.10 De Lieholter Blaaskapel uit Lieshout 
14.10 - 14.45 X-pression uit De Mortel
14.45 - 16.00 De Klokkendorper uit Aarle-Rixtel 
16.00 - 16.35 Pauze
16.35 - 17.50 Oberkrainer Ensemble 
                       Nizozemska uit Aarle-Rixtel
18.00  WK voetbal Nederland – Mexico 
           op groot scherm

Advertorial
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Ayden van der Linden (l) krijgt de 
prijs van Cor Boudewijns aangereikt

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

Nog één keer voorlezen voor de 
zomervakantie

Groep 8 speelt ‘Hippie Hotel’

The Great Commanderij Bake-Off: koken in het Engels

Kleur en win een vip-arrangement!

Winnaars quiz dierenpark Regter Eind

Beek en Donk - Voordat de zomerva-
kantie begint wordt er nog één keer 
voorgelezen in de bibliotheek in Beek 
en Donk en wel op donderdag 3 juli. 

Voorlezen is leuk, spannend en goed 
voor de (taal)ontwikkeling van kinde-
ren. Door voor te lezen leren kinderen 
nieuwe woorden en hoe een zin is op-
gebouwd. Daarnaast helpt voorlezen 
bij het leren luisteren en leren con-
centreren. Daarom wordt er regelma-
tig in de bibliotheek voorgelezen aan 

kinderen.  Het voorlezen is bedoeld 
voor kinderen tot 8 jaar. Na het lezen 
nemen ze de tijd voor een spelactivi-
teit, zoals zingen of kleuren. 

Ouders (opa’s, oma’s) kunnen onder-
tussen in alle rust een tijdschrift le-
zen of boeken uitzoeken. Voordat de 
zomervakantie begint is er nog één 
voorlees-halfuurtje in de bibliotheek: 
donderdag 3 juli van 16.00 tot 16.30 
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Mariahout – Toneelvereniging 
Mariahout stelt een vip-arrange-
ment beschikbaar voor 2 personen, 
voor een van de voorstellingen van 
‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’. 
Deze kun je winnen door een kleur-
plaat in te kleuren en op te sturen.

Er is per leeftijdscategorie 1 vip-ar-
rangement te winnen. Er zijn catego-
rieën in de leeftijd 0 – 5 jaar, 5 – 8 
jaar en 8 – 12 jaar. Het vip-arrange-
ment bestaat uit gratis entree voor 2 
personen, een snoepzak, ranja, pos-
ter met handtekening van de spelers-
groep van ‘De Nieuwe Kleren van de 
Keizer’ en je mag op de foto met de 
hele groep, achter de schermen! 

Wat moet je doen?
Download de kleurplaat via 

www.toneelverenigingmariahout.nl
/kinderproductie/kleurplaat/    en 
kleur deze in. Stuur je kleurplaat voor 
vrijdag 4 juli naar Toneelvereniging 
Mariahout, De Nieuwe Erven 20, 
5738 BX Mariahout en vermeld 
daarbij duidelijk je naam, leeftijd, 
adres, woonplaats, telefoon en e-
mailadres. De winnaars krijgen per 
e-mail bericht.

Speeldata
De voorstellingen ‘De Nieuwe 
Kleren van de Keizer’ vinden 
plaats op zaterdag 12 juli 19.00 
uur, maandag 21 juli 14.30 uur en 
donderdag 31 juli 14.30 uur in het 
Openluchttheater Mariahout. Voor 
overige speeldata kunt u kijken op 
www.toneelverenigingmariahout.nl. 

Beek en Donk – Het was gezellig 
druk op de goed georganiseerde 
open dag van dierenpark Regter 
Eind op zondag 8 juni. 

Bij de ingang werd een quiz aan 
kinderen aangeboden met  vragen 
over dieren, voeding en wetens-
waardigheden over het park en zijn 
bewoners. Ayden van de Linden en 
Kayleigh van Leuken hadden hun 
formulier foutloos ingevuld en zijn 
uit de vele goede inzenders geko-
zen als winnaars. Cor Boudewijns, 
voorzitter van het park, overhan-
digde beide gelukkigen een aar-
dige attentie en was blij dat zoveel 
kinderen hadden deelgenomen.

Mariahout - De basisscholen sluiten 
bijna hun deuren en de 8e groepers 
worden uitgezwaaid. Zo ook op de 
Bernadetteschool te Mariahout. Maar 
voordat het zover is zal de ‘6e klas’ tra-
ditiegetrouw een afscheidsmusical gaan 
spelen. De 32 leerlingen van dit jaar gaan 
het stuk ‘Hippie Hotel’ vertolken. 

Het hotel van meneer en mevrouw 
Westerman loopt niet echt als een tiere-
lier. Daarom wordt het idee geopperd een 
culinaire avond te organiseren met alle-
maal belangrijke gasten. Helaas zit er tus-
sen die gasten ook een vervelende bank-
directeur die hele andere plannen met 
het hotel heeft. Tot overmaat van ramp 
(meneer Westerman is er niet heel blij 
mee) krijgt het hotel ook nog eens bezoek 
van een enthousiaste hippieband! Het is 
ineens wel erg vol in het hotel! Dat zijn 
de medewerkers niet gewend. De stress 
slaat toe. Ook al omdat het maar de vraag 

is of Kok Joop op tijd zijn culinaire hoog-
standjes klaar heeft. En die geheimzinnige 
loodgieter, die zou de waterleiding toch 
juist maken? Loopt het wel goed af met 
dit hotel? Of heeft die deftige restaurant-
houder andere plannen? 

Komt het zien op donderdag 3 juli. In 
het Openluchttheater Mariahout speelt 
groep 8 de musical ‘Hippie Hotel’. Voor 
de kinderen van de basisschool wordt er 
gespeeld om 14.00 uur. Voor alle andere 
belangstellenden wordt er gespeeld om 
19.00 uur.  

Beek en Donk - Koken op zijn Engels. 
Dat stond afgelopen week centraal 
voor klas  KD3A in Laarbeek. Dat wil 
zeggen dat de leerlingen aan de slag 
moesten met een Engelstalig recept. 

Een lastige opdracht? In de praktijk 
bleek het allemaal reuze mee te vallen 
en kwamen er uiteindelijk de meest 
prachtige creaties tevoorschijn uit de 
keuken. Maar er was één ding dat 
nog meer de aandacht trok: de trotse 

gezichten van de leerlingen terwijl ze 
naar de deskundige jury liepen. 

Kookboek samenstellen
De leerlingen werden aan het begin 
van de week ingedeeld in groepjes en 
moesten samen twee recepten beden-
ken en in het Engels vertalen. Van elke 
groep werd één leerling aangewezen 
als editor. Afgelopen donderdag had-
den de leerlingen precies 60 minu-
ten de tijd om één recept te koken, 

bakken, braden, stomen en/of stoven. 
Terwijl het grootste gedeelte van de 
groep aan de slag ging in de keuken, 
kwamen de editors bij elkaar om een 
kookboek te maken van de ingezon-
den recepten.

Leerzaam en leuk
Uiteindelijk hebben de leerlingen lekker 
gekookt, flink geknutseld, veel geleerd 
en natuurlijk ook - niet onbelangrijk -  
veel plezier gehad met Engels!

Groep 8 van de 
Bernadetteschool

KRANTENBEZORGER

Anne Claassens uit Lieshout
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

Musical groep 8 ‘t Otterke groot succes
Beek en Donk - Dinsdag 17 juni had 
groep 8 van daltonbasisschool ’t Otterke 
de eindmusical. Na weken hard werken 
en veel repeteren, waren de kinderen er 
dan ook helemaal klaar voor. 

Samen met ouders hebben de kinderen 
van groep 8 een geweldig decor ge-
maakt. Dit zorgde er voor dat de musical 
niet alleen geweldig gespeeld werd, maar 
dat de musical er ook nog eens specta-
culair uit zag. ’s Morgens heeft groep 8 
van ’t Otterke nog een keer alles door-
genomen en om 13.30 uur was het mo-
ment dan echt daar. Voor de hele school 
en voor alle mensen van dagbesteding 
de Nieuwe Werf zette groep 8 een super 
musical neer. Tussendoor zijn ze gezellig 
samen gaan eten en om 19.30 uur moch-
ten alle ouders, familie en vrienden ko-
men genieten van de musical. De musical 

ging over een verborgen vallei. In deze 
vallei was een zeldzame vlinder die de 
wil van andere vlinders om kon buigen. 
Helaas werkte de geur van deze vlinder 
ook bij mensen. Het was een echte strijd 
om ervoor te zorgen dat dit parfum niet 
in verkeerde handen terecht zou komen. 
Gelukkig kwam alles toch nog goed, 

want de liefde overwint natuurlijk alles! 

Spannende avonturen, schrikmomenten, 
humor en prachtige liedjes zorgden er 
voor dat het echt genieten was om naar 
deze musical te kijken. Een groot compli-
ment voor groep 8 van ’t Otterke, want 
deze musical was helemaal top!

Musical van Daltonbasisschool ‘t Otterke groep 8

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Tasty Tom Tomaten
500 gr. €1,00

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

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

Zomeraanbieding 40% korting
Op onze kussencollectie van summerset,

Cinderella en Hartman

Caravancontrole Laarbeek door VVNMariahoutse Sambaband Heisa! omlijst 
ZomerCarnaval Gerwen Lieshout/Mariahout – De afdeling 

Lieshout/Mariahout van Veilig Verkeer 
Nederland hield op dinsdagavond 17 
en zaterdag 21 juni een controle voor 
caravans en reiswagens. 

De controle vond plaats bij Garage 
Bitech op de Stater in Lieshout. Aan 
deze controle werd tevens medewer-
king verleend door een brandweer-
deskundige. Er werd vooral aandacht 
besteed aan de wiellagers, banden, 
onderstel, remmen en verlichting. De 
brandweerdeskundige besteedde vooral 
aandacht aan de deugdelijkheid van de 
eventueel aanwezige gasvoorziening.

Bij de controle werd voor de eer-
ste keer gebruik gemaakt van een 

aanhangwagen oploopremsimulator. 
Hierdoor was het mogelijk om bij elk 
wiel afzonderlijk de remvertraging vast 
te stellen. Tijdens de controle werden 
gebreken vastgesteld die onder andere 
bestonden uit onvoldoende remver-
traging, overjarige banden en kapotte 
reflectie. Gezien alle positieve reacties 
van de caravanbezitters mag de con-
trole weer als geslaagd worden be-
schouwd, waarbij de dank uitgaat naar 
de Brandweerdeskundigen en Garage 
Bitech. De afdeling VVN van Lieshout/
Mariahout herhaalt deze caravancon-
trole jaarlijks. 

Mariahout - Sambaband Heisa! uit 
Mariahout heeft afgelopen zaterdag 
het ZomerCarnaval Gerwen muzikaal 
omlijst. De schitterende Zomerprinses 
met sportieve adjudant kijken terug 
op een fantastisch ZomerCarnaval. 

De allereerste Gerwense Zomerprinses 
Samanta (van Rensen) en adjudant 
Tom (Wellens) dun Urste werden za-
terdagavond 21 juni onthuld door het 
organiserende dartteam De Stam 2. 
Aangevoerd door drumfanfare Jong 
Leven Gerwen arriveerde het zomer-
se duo op een platte kar om elf voor 
negen bij café De Stam. Sambaband 
Heisa! uit Mariahout verzorgde met 
Braziliaanse klanken de muzikale om-
lijsting. Deze band is pas twee jaar in 
actie en oogstte veelvuldig applaus in 
Gerwen. Het ZomerCarnaval Gerwen 
is een ludieke sponsoravond voor de 

Kindervakantieweek Gerwen en maakt 
deel uit van de barcompetitie van het 

plaatselijke café De Stam. 

Sambaband Heisa! uit Mariahout samen met de Zomerprinses 
en haar adjudant op de platte kar...(foto: Cees van Keulen)

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

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-

Afgelopen zondag 22 juni passeerde 
de Ster ZLM toer onze gemeente Laar-
beek. Wielerfanaat Hans van Deursen 
stuurde deze foto op naar De Mooi-
LaarbeekKrant. 

Hans: “De Ster ZLM toer is een interna-
tionale etappe wedstrijd, waaraan veel 
tourrenners mee doen, zoals Philippe 
Gilbert (de later winnaar), Andre Greipel 
(etappewinnaar) en Marcel Kittel (even-
eens winnaar van een etapp ). Deze 
tourvedetten gebruiken deze koers als 
een van de laatste voorbereidingen 
voor de Tour de France. De doorkomst 
mocht op een grote publieke belang-
stelling rekenen op de zondagochtend.

De eerste foto betreft de officiële start 
aan de Molenheide. Deze doorgaande 
weg wordt door de politie geheel ver-
keersvrij gemaakt, waarna de renners het 
startsein kregen vanuit de wagen van de 
koersdirectie. Direct werd er gedemar-
reerd door een tweetal coureurs.  Via de 
Bavaria-rotonde zette de koers richting 
Beek en Donk om daar via de Wolfsput-
terbaan richting Deurne te gaan.

Rond het middaguur passeerde de cara-
van Mariahout waar ( tweede foto ) de 
bevoorrading plaatsvond. Ook hier een 
grote belangstelling. De ploeg BMC van 
klassementsleider Philippe Gilbert voert 
het peloton aan, nadat ze zojuist de 
etenszakjes hebben aangenomen.”

Mooi Gespot
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Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk - Supermarkt Jan 
Linders in Beek en Donk koos dit jaar 
Stichting Dierenpark ’t Regter Eind in 
Beek en Donk uit om een jaar lang 
acties te ondernemen, waarbij de op-
brengt ten goede komt aan het die-
renpark.

Daarvoor hebben Supermarkt  Jan 
Linders en Dierenpark ’t  Regter Eind  
een aantal activiteiten georganiseerd.  
Zo is in de supermarkt allereerst een 
promotiekraam van het dierenpark in-
gericht met een videoscherm waarop 
een film van het dierenpark wordt ver-
toond.
Op zaterdag  26 maart 2014 werd bij 
de supermarkt een Rad van Fortuin 
gehouden, waarbij voor iedere deel-
nemer een prijs gegarandeerd was . 
Dankzij de mooie cadeaus, het prach-
tige weer en de enthousiaste inzet 
van de vrijwilligers van Dierenpark ’t 
Regter Eind was dit een geslaagde ac-
tie.

Vrijdag en zaterdag 9 en 10 mei, de 
dagen voor Moederdag, werden vele 
asperges en aardbeienvlaaien  ver-
kocht, waarvan ook een deel van de 
opbrengst voor het Dierenpark  be-
stemd was.

Dankzij deze activiteiten en diverse 
statiegeldacties mocht bedrijfsleider 
Leon van Kempen namens Supermarkt  
Jan Linders afgelopen vrijdag een sym-
bolische cheque van de opbrengsten 
van het eerste half jaar overhandigen, 
ruim €1300,00. 

Deze overhandiging vond plaats op het 
Dierenpark . Namens het bestuur van 
het Dierenpark mochten de voorzitter 
Cor Boudewijns en bestuurslid Gerrit 
van Leuken de cheque in ontvangst 
nemen. Natuurlijk waren daar ook een 
aantal vrijwilligers bij aanwezig.

Advertorial

Terug van weggeweest:
Pijnbehandeling weer terug op thuishonk
Na een zestal jaren is Balans, 
De Praktijkvoor Pijnbestrijding, 
weer terug op zijn honk in Beek 
en Donk. Eigenaar Paul van de 
Walle heeft de laatste jaren veel 
kennis opgedaan in Gemert en in-
tensief samengewerkt met Gerard 
van Schijndel, een coryfee op het 
gebied van pijnbehandeling. Hier 
heeft Paul ook zijn pijnoplos-
sende sporen verdiend. Nu is hij 
terug in Beek en Donk en heeft 
hij zijn praktijk grondig verbouwd 
tot een professioneel behandel-
centrum. 

Als men gezond en vitaal ouder 
wil worden, dan moet men meer 
bewegen, bewuster eten, goed 
staan in de samenleving, ontstres-
sen en meer genieten van een glas 
wijn. Er is echter één ding dat veel 
mensen vergeten: als je een keer 

aan het sukkelen bent, is het las-
tig om deze neerwaartse spiraal te 
doorbreken. We weten ook, dat 
hoe ouder je wordt, hoe moeilij-
ker het lichaam diverse kwalen 
zelf kan oplossen. Hoe draai je dit 
om, zodat je weer volop mee kunt 
doen? 

Er is een lichtpuntje!  
Je hoeft niet constant in te leve-
ren als je ouder wordt. Je kunt ook 
terugverdienen, maar dan heb je 
even een steuntje in de rug nodig, 
namelijk via microstroom. Deze 
methode zet het lichaam aan tot 
versnelde zelfgenezing; zelfs met 
één behandeling kunnen langdu-
rige kwalen tot het verleden be-
horen. De behandelwijze wordt 
nu nog ondersteund en groten-
deels vergoed door de zorgverze-
keraars. Voor de komende jaren is 
het koffiedik kijken.

Wat levert het op: wegnemen 
pijn, remmen van ontstekingen, 
versoepelen van gewrichten, ver-
snelde wondgenezing, beter sla-
pen, betere stoelgang, bevorderen 
welbevinden en nog veel meer. 
Kortom: je lijf raakt weer in balans!

Als je je regelmatig laat behande-
len, gaan een aantal hormonen 
beter functioneren waardoor je 

lichaam tegen een stootje kan en 
mede daardoor blijf je misschien 
een aantal klachten voor: voorko-
men is immers beter dan genezen.

Speerpunten van Balans zijn:  sla-
pen, migraine, onderrugpijn, her-
nia, beperkte beweeglijkheid, 
reuma en chronische- en zenuw-
pijnen

Wil je meer info, bel  Paul van 
de Walle, 0492-842084. Zie ook: 
balanspijnbestrijding.nl

De officiële opening is op zaterdag 
28 juni van 13.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom!!!

Rogier Monicxlaan 8, Beek en Donk          0492-842084          www.balanspijnbestrijding.nl

Verhuizing wegens continue groei Electronic4Cars

Twee deuren verder
Het gezegde ‘buurmans gras is groe-
ner’ gaat zeker op voor Electronic4Cars. 
Onlangs verhuisde de specialist in 
VAG-elektronica naar het naastgele-
gen bedrijfspand, dat veel meer ruimte 
biedt aan de groeiende activiteiten. 

Het tussenliggende woonhuis meege-
rekend schuift Electronic4Cars twee 
deuren naar rechts op. Niet alleen biedt 
de nieuwe accommodatie veel meer 
ruimte, maar ook een betere fysieke 
scheiding van showroom, werkplaats, 
magazijn, inpakafdeling en kantoor. 
Ruim zes jaar geleden startte de zaak 
als eenmansbedrijf; nu telt het team vier 
mensen, die klanten uit heel Nederland 
verwelkomen. 

Bij Electronic4Cars draait alles om de 
auto-elektronica van de volumemer-
ken die tot het VAG-concern behoren: 
Audi, Volkswagen, SEAT en Škoda. De 
zaak werkt zowel voor particulieren 

als (dealer)bedrijven en legt zich toe 
op het inbouwen van accessoires (bij-
voorbeeld ledverlichting, navigatie, 
telefoon), diagnosewerkzaamheden, 
reparatie van elektronische compo-
nenten, softwarevoorziening en -up-
dates en configuratie van boordnet-
werken. Daarnaast is Electronic4Cars 
distributeur van het merk Kufatec 
(interfaces, kabelsets), inclusief post-
orderservice en technische onder-
steuning. Ook vertegenwoordigt het 
bedrijf uit Beek en Donk de tuning-
producten van de gerenommeerde 
firma JD Engineering, ontwikkeld voor 
de turbomotoren van VAG. 

Per 1 juni jongstleden heeft 
Electronic4Cars zijn nieuwe, volledig 
ledverlichte accommodatie in gebruik 
genomen. Het adres luidt voortaan 
Haverkamp 10, Beek en Donk. De ove-
rige gegevens blijven hetzelfde, zoals 
de website www.electronic4cars.nl. 

Haverkamp 10, Beek en Donk    0492 - 46 86 86    www.electronic4cars.nl

Advertorial

Supermarkt Jan Linders overhandigt 
cheque aan Dierenpark ’t Regter Eind

Leon Kempen (Jan Linders) overhandigde vrijdag de cheque aan de 
vrijwilligers van het dierenparkje. Vlnr. Arie Wagelmans, Anjo Ketelaars, Cor 
Boudewijn, Leon van Kempen (Jan Linders), Piet Peters, Gerrit van Leuken, 
Nico Boudewijns, zittend Noud van Griensven en Piet van der Linden.

Röllik Goewd en Heikneuters 
hebben bijzondere band

Mariahout - Afgelopen zondag hebben 
carnavalsvereniging ‘De Heikneuters’ 
uit Mariahout en het Beek en Donkse 
muziekgezelschap ‘Röllik Goewd’ 
op een heel bijzondere manier hun 
vriendschapsbanden aangehaald.

Op het terras van horecagelegenheid 
De Pelgrim in Mariahout werd onder 
het genot van de muzikale klanken 
van Röllik Goewd, van de slagwerk-
groep ‘Heisa’ uit Mariahout en met 
medewerking van een discotheek, in 
een stralend zonnetje een zeer ge-
slaagde muzikale middag gehouden.

De organisatie van dit gebeuren was 
in handen van ‘de Hoge Raad’ van de 
Heikneuters, die in samenwerking met 
De Pelgrim voor een perfecte locatie 
hadden gezorgd. Aanleiding hiervoor 
was een vervolg op een gebeurtenis 
die tijdens carnaval 2014 plaatsvond.

Tijdens carnaval is een heel bijzondere 
reddingsband uit het voormalige bui-
tenbad van zwembad de Koppelen in 
Beek en Donk in het bezit gekomen 
van Röllik Goewd. De band die door 
de Heikneuters werd gebruikt als de-
coratie bij hun activiteit ‘Schot voor 
de boeg’ in zaal De Pelgrim werd door 
de mensen van Röllik Goewd mee-
genomen in de stellige overtuiging 

dat deze band in Beek en Donk thuis 
hoort.

Dit bleek echter niet te kloppen, de 
reddingsband was door de Heikneuters 
geleend en de Heikneuters waren door 
dit gebeuren in een lastig parket te-
recht gekomen, de band moest terug 
naar de rechtmatige eigenaar. Met 
Röllik Goewd werd afgesproken dat 
de band onder het genot van de mu-
zikale klanken aan de eigenaar terug 
gegeven zou worden. De Heikneuters 
hebben als compensatie een volle zak 
fietsenbanden aan Röllik Goewd over-
handigd met de afspraak deze tijdens 
komend carnaval te gebruiken om (sa-
men) opnieuw een bijzondere band 
aan te gaan.

Nadat de rechtmatige eigenaren van 
de reddingsband, Albert en Jeanne v/d 
Bogaard, uitgelegd hadden hoe zij in 
het bezit van deze band waren geko-
men en dit vrij geloofwaardig klonk, 
mochten zij de band weer in ontvangst 
nemen. Hierna kon het in grote getale 
aanwezige publiek nogmaals genie-
ten van de muziek van slagwerkgroep 
Heisa en van Röllik Goewd en werd 
deze bijzonder gezellige middag beslo-
ten met de afspraak dat de Heikneuters 
en Röllik Goewd zuinig zijn op de band 
die ze nu hebben.

Albert en Jeanne v/d Bogaard (r) bedanken Piet van Uden (Heikneuters) en 
Wim Snijders (Röllik Goewd) voor het terugbrengen van de reddingsband.
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MooiBoerdonk

op 28 augustus
locatie: Van Oort Interieurs

Kijk op www.1001mogelijkheden.nl en facebook/1001mogelijkheden
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creatieve communicatie

CKX ARCHITECTEN

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Openbare vergadering 
Dorpsraad Boerdonk 

KVO Boerdonk naar Kevelaer

Voetballer van het jaar RKSV Boerdonk

Boerdonk – De Dorpsraad Boerdonk 
houdt op maandag 30 juni een open-
bare vergadering in gemeenschapshuis 
‘Den Hazenpot’. De avond begint om 
19.30 uur met koffie/thee, waarna om 
20.00 uur de vergadering start. 

Het eerste deel van de vergadering is 
gereserveerd voor Boerdonk. Na de 
pauze komt Erwin Jans uit Eerde een in-
teressant en bevlogen verhaal vertellen 
over Operatie Market Garden, een of-
fensief van de geallieerden, in septem-
ber 1944, aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Het was voor Nederland 
de belangrijkste operatie uit deze oorlog. 

Agenda van deze avond:
1. Ontvangst met koffie/thee
2. Opening 
3. Mobiliteitsplan Boerdonk – 
    Kamieke v/d Riet van ZET
4. Kloostertuin Cornelius – Jan Kerkhof
5. Promotie Boerdonk – Johan Bevers
6. Mededelingen 
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Operatie Market Garden – Erwin Jans
10. Sluiting

De Dorpsraad hoopt u allen te mogen 
begroeten op deze vergadering.

Boerdonk – Een groep van 29 KVO 
vrouwen uit Boerdonk hebben op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni een 
2-daagse fietstocht gemaakt. De 
groep vertrok om 9.00 uur vanaf Den 
Hazenpot via een erg mooie lande-
lijke route richting Kevelaer. 

Met onderweg de nodige stops in 
o.a. Overloon en bij het pont in 
Blitterswijck , kwam de groep zonder 
problemen rond 16.00 uur aan bij het 
Priesterhuis. Na de kamers te hebben 
ingedeeld, was er nog even tijd om 
Kevelaer te verkennen, voordat ze om 
18.00 uur aan konden schuiven aan 
het diner. De avond werd al wande-
lend en genietend van de mooie pries-
tertuin doorgebracht, maar zeker ook 
kijkend naar het Nederlands Elftal.

De volgende morgen stond om 8.00 
uur het ontbijt klaar, om daarna weer 
op tijd klaar te zijn voor de H. Mis. 
Nog even een groepsfoto, en daarna 
uitgezwaaid door het personeel van 
het Priesterhuis. De terugreis we-
derom door de mooie natuur ver-
liep ook deze dag weer goed, mede 

dankzij het mooie weer. Bij thuiskomst 
in Boerdonk werd bij Leekzicht de 
zeer geslaagde fietstocht afgesloten 
met een drankje. Iedereen die hieraan 
meegewerkt hebben bedankt, maar 
ook zeker de sportieve KVO leden die 
door hun gezelligheid de dagen zeker 
hebben doen slagen.

Boerdonk - Op het jaarlijks voet-
balkamp van RKSV Boerdonk, dat 
al sinds mensenheugenis bestaat, 
wordt ook altijd de voetballer van 
het gekozen.  

Alle leiders en trainers van de jeug-
delftallen hebben een speler van hun 
elftal genomineerd, deze namen gaan 
in een pot en daar wordt de speler uit 
getrokken. Dit jaar werd het Tim van 
Alphen, een speler van de B1. Tim 
kreeg een trofee  en een wisselbeker 
waar al zijn voorgangers op staan, 
aangeboden door de club van 50. 
Namens de jeugdcommissie van harte 
gefeliciteerd Tim. 

KVO Boerdonk op de fiets

Tim van Alphen (RKSV Boerdonk B1) 
uitgeroepen tot voetballer van het jaar

Tel:0492-536268
Mob: 06-54674255 / Mob:06-54327452
BOSSCHEWEG 76B AARLE RIXTEL

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN
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Roefelen in Laarbeek
In Aarle-Rixtel kregen de kinderen een heuse proefles judo

Lekker! Zelf pizza’s en vanille-ijs maken bij Kookcentrum Brabant in Beek en Donk

Roefelen bij een garagebedrijf

Roefelen bij Inges 
Beautysalon in Lieshout

Jam, jam! Frietjes bakken en ijsjes 

eten bij Cafetaria De Beemd

Oefenen als serveerster bij 
de Griek in Beek en Donk

Hoe scheer je een schaap... ook dat 

kwam aan bod op de Roefeldag!

EHBO-les in Lieshout

Spannend! Op stap met de politie...

Een rondleiding bij een van Laarbeeks 

grootste bedrijven Replace Direct

Roefelen in Mariahout

Roefelen bij fotograaf Joost Duppen in Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM
De nevenfunctie(s) van de heer T. Meulensteen
De bij ad hoc tot wethouder gebom-
bardeerde T. Meulensteen, de benoe-
ming die voortvloeide uit gekissebis en 
achterkamertjespolitiek van de partijen 
de Werkgroep, ABL PvdA en CDA, 
begint van zich te doen spreken. Het 
gaat nu over zijn nevenfuncties. Een 
van die nevenfuncties is de portefeuille 
Natuur en Landschap bij de ZLTO en 
nu heeft hij gelden beschikbaar gesteld 
voor bloemrijke akkerranden als wet-
houder landschapsontwikkeling. Dat is 
nog tot daar aan toe, ware het niet dat 
de gemeente Laarbeek onlangs alle, 
maar dan ook alle bermen heeft laten 
kaalscheren; dus ook van de kleinste 
landweggetjes. Dus je zaait het en dan 
maai je het even daarna. 13.000 euro 
weggegooid geld.  Daarnaast is de 
heer Meulensteen ook nog wethouder 

financiën. Wat daarbij te denken valt, 
laat zich raden. De heer Meulensteen 
is namelijk melkveehouder.  Melkvee-
houderij is een agrarische bedrijfstak 
waarbij een inzet van ‘s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat vereist is. Waarschijn-
lijk kan hij nog even de wethouder fi-
nanciën spelen tussen het voeren en 
het melken van zijn vee. Tevens kan 
men zich afvragen in hoeverre de heer 
Meulensteen financieel onderlegd is in 
combinatie met bestuurlijke capacitei-
ten. Waar dat toe leiden kan is niet zo 
moeilijk te raden. Het is niet de vraag 
òf er lastenverzwaringen komen maar  
wanneer. Een kwestie van afwachten 
dus.

S.P. Boltjes
Lieshout

‘De wonderen van de Noordzee’ om Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - Brabant heeft de meeste laaglandbeken van 
West-Europa. Ook Laarbeek draagt hieraan een steentje bij: 
De Aa, de Goorloop, de Donkervoortseloop, de Snelle Loop, 
de Liesloop, de Heieindse loop, de Schevelingseloop, de 
Strijpse loop en nog meer. Al dat Laarbeeks water komt uit-
eindelijk in de Noordzee terecht. Dus ook Laarbeek draagt bij 
aan het leven in de Noordzee. 

Aanstaande zondag wordt in het Kouwenbergs kerkje de docu-
mentaire ‘De Wonderen van de Noordzee’ vertoond. Deze film 
toont een kant van de Noordzee die men zelden eerder heeft 
gezien. Een zee met vele gezichten. Van de uitgestrekte land-
schappen en hoge duinen tot de diversiteit aan vissen en de 
ruige zee. Twee jaar lang is NDR Natuurfilm bezig geweest om 
met de beste cameramensen het verhaal van deze prachtige 
zee in beeld te brengen! Meer dan 100 locaties in Duitsland, 
Denemarken, Noorwegen, Schotland, Engeland en Nederland 
werden bezocht en meer dan 2000 draaidagen werd er ge-
filmd voor een documentaire die zijn weerga niet kent. Bij het 
filmen werd er gebruik gemaakt van de nieuwste technologie 
op filmgebied door te filmen met cineflex HD camera‘s. Het 

resultaat is een unieke documentaire over de flora en fauna van 
de Noordzee die verstelt zal doen staan.

De film begint om 20.00 uur. Bij verlenging van de 8ste finale 
van het WK-voetbal wordt het wat later. De entree is gratis.
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Mooi UIT in Laarbeek

‘T Café van Lieshout

All-in voor €25,00 bij aanvang WK-wedstrijd 
Nederland-Mexico tot sluitingstijd

Hollandse Avond met ‘De Patatjes’
Aanvang 21.00 uur

Finale WK op groot scherm
Aanvang 21.00 uur

Opgeven voor biljartcompetitie aan de bar in ‘t Café 
(op dinsdagavond, start competitie in september) 

BBB-Mannen Party!

Bouwvak inzetten!
DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Zondag
29 juni

Zaterdag
28 juni

Zondag
13 juli

Vrijdag
18 juli

Vrijdag
25 juli

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Pluk helPt jaydeN

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids Zonnig terras,prachtig uitzicht!

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

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

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

Lees Jayden’s verhaal op www.geefomjayden.nl

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

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

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

Originele

pannenkoeken!

Blok� uitklas SMO geeft afsluitend concert

Aarle-Rixtel - Wat begon met ogen-
schijnlijk onschuldige klachten bleek 
uiteindelijk een sluipmoordenaar. De 
31-jarige Joshua Verhoeven voert al 
jaren een gevecht met zijn lichaam 
tegen de chronische ziekte van Lyme. 

Hij richtte een landelijke stichting op 
om meer bekendheid te geven aan 
Lyme en (h)erkenning te krijgen voor 
de chronische ziekte. Om dit initiatief 

te steunen houdt Café Deja Vu een 
benefietavond op 27 juni vanaf 20.00 
uur. De avond zal muzikaal wor-
den gevuld door TOP Coverband 
Trackdrop! De entree bedraagt 
€5,00 en de opbrengst gaat naar de 
Stichting Care for Joshua. 

Café Deja Vu geeft graag extra 
aandacht aan de Stichting Care for 
Joshua. Jij komt toch ook?

Aarle-Rixtel - GezondBezig! Aarle-
Rixtel heeft op 15 juni in het kader 
van de Gezondheidsrace een leuke 
Vaderdag-activiteit gehouden. Het 
Laarbeeks Vaderdagkampioenschap 
Petanque was spannend, sportief 
maar vooral erg gezellig! 

De kinderen hebben samen met 

hun papa veel plezier gehad en zo 
Vaderdag echt speciaal gemaakt. De 
kampioenen van Laarbeek: 1e plek 
Ario Vesters en Ilvy, 2e plek Twan 
van Handel en Ot, 3e plek Berny 
v.d. boogaard en Olivier. Graag wil 
GezondBezig! Aarle-Rixtel Jeu De 
Boulesvereniging ‘Du Tie Ut’ bedan-
ken voor de medewerking.

Muzikale avond in Café Deja Vu 
voor het goede doel

Laarbeeks Vaderdagkampioenschap 
Petanque

Beek en Donk - Niets is mooier dan 
op jonge leeftijd op het concertpo-
dium te staan. Guus Meeuwis en 
Candy Dulfer zijn waarschijnlijk ook 
zo begonnen, met kriebels in de buik. 
Op 18 juni heeft de blokfluitklas van 
Stichting Muziekopleiding O&U een 
geweldig afsluitend concert gegeven 
in ‘Muziekcentrum het Anker’. 

Na één jaar blokfluitlessen te hebben 
gevolgd is het natuurlijk fantastisch 
om alles wat je geleerd hebt te laten 
horen aan een geïnteresseerd publiek. 
Het gezellig aangeklede muziekcafé 
van het muziekcentrum was goed 
gevuld met familieleden, potentiële 
nieuwe blokfluitleerlingen en andere 
belangstellenden. Alle blokfluitleer-
lingen, onder leiding van docent Nick 
Heesakkers, stonden maar liefst 3 keer 
op het muzikale podium. Ze brachten 
allemaal een solostukje ten gehore en 
een duetje waarin ze samenspeelden 
met een blokfluitmaatje. Tot slot speel-
den ze samen een indrukwekkend drie-
stemmig werk met 8 blokfluiten waarin 
de solo gespeeld werd door Elisabeth 
Janssen. Als beloning voor deze 

geweldige muzikale prestatie volgde 
een officieel moment waarbij elke 
blokfluit leerling een certificaat over-
handigd kreeg. Na een korte pauze 
mochten alle leerlingen in een instru-
mentencarrousel diverse andere blaas-
instrumenten uitproberen zoals de kla-
rinet, hoorn, trombone en trompet.

Vanaf september 2014 wordt er op-
nieuw gestart met een blokfluitklas. 
Heb je interesse in de blokfluitklas of 
vragen over een andere opleiding via 
SMO, stuur gerust een mail naar:
opleiding@oenu.nl  

De blokfluitklas, onder leiding 
van docent Nick Heesakkers (r)

Happen en Trappen door ‘Vrienden voor Vrienden’
Mariahout – Het is nog ver weg, maar 
het komt steeds dichterbij, Alpe d’HuZes 
2015. Dit is een actie waarbij deelne-
mers geld bijeen brengen waarmee zij 
een bijdrage leveren aan de strijd voor 
de overwinning op kanker. KWF bevor-
dert en ondersteunt onderzoek naar kan-
ker in alle mogelijke vormen. 

‘Vrienden voor vrienden’ is één team, 
hun doel is om 2 teamleden op 6 juni 
2015 mee te laten fietsen in Frankrijk met 
dit evenement. Er is in totaal een bedrag 
van €5.000,00 aan inschrijfgeld nodig. 
Om dit geld bij elkaar te krijgen beginnen 

zij al vroeg met het organiseren van acties 
en het zoeken van sponsoren. 

Op 13 juli organiseren zij ‘happen en 
trappen’. Het gaat hier om een fietstocht 
van +/- 25 km voor groot en klein. Op de 
diverse pauze plaatsen krijg je een hapje 
en een drankje aangeboden. De kosten 
voor deze gezellige tocht bedragen €7,00 
per volwassene en €4,00 per kind (onder 
de 12 jaar).  De startplaats is bij de Fam. 
Dekkers, Tuindersweg 37, Mariahout. 
Er kan gestart worden tussen 10.00 en 
11.30 uur. Bij terugkomst bij de Fam. 
Dekkers, kan je gezellig nakletsen en is er 

tegen een kleine vergoeding een hapje en 
een drankje te koop, ook dit komt weer 
ten gunste van Alpe d’HuZes.
 
Wil je het team ‘vrienden voor vrien-
den’ ook steunen? Aanmelden kan voor 
6 juli via emailadres: alpedhuzes2015@
outlook.com of via tel. 06-51625793 
VOL=VOL. Het team bestaat uit: Ton van 
Uden en Alex Eleveld (+ vrienden, familie 
en kennissen) de fietsers: Adrie Dekkers 
en Maarten de Louw. Want: Opgeven is 
geen optie! Bij inschrijving gaan ze ervan 
uit dat je ook komt, dit i.v.m. de gemaak-
te kosten. Deelname is op eigen risico.

Vlnr: Ot en Twan van Handel, Ario en Ilvy Vesters, Olivier en Berny v.d. Boogaard
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd ‘The Shooters’
Beek en Donk - Woensdag 18 juni was 
het eindelijk zover, de prijsuitreiking van 
de ballonnenwedstrijd die gehouden is 
op 14 februari door Gezondheidsteam 
‘The Shooters’.

Met de 3 winnaars is om 14.00 uur afge-
sproken op het Piet van Thielplein voor 
de speelgoedwinkel Intertoys die voor 
de cadeaubonnen heeft gezorgd. De 3e 
prijs was voor Fleur Bekx uit Mariahout, 
haar ballon werd gevonden in Keldonk. 
De 2e prijs ging naar Skye vd Linden uit 
Mariahout, haar ballon werd gevon-
den in Uden. De 1e prijs was voor Axel 
Bruins uit Meppel, zijn ballon werd ge-
vonden in het plaatsje Zeeland, hij kon 
helaas zelf de prijs niet ophalen, maar 
gelukkig kon zijn oma die in Beek en 
Donk woont, wel de prijs in ontvangst 
nemen.

Nadat de prijzen waren uitgedeeld, nog 
even met zijn allen op de foto en dan 
snel de speelgoedwinkel in om wat leuks 

uit te zoeken. Een leuke afsluiting van 
een geslaagd evenement met als thema 
‘Denk ook eens aan je eigen hartje’.

Gezondheidsteam The Shooters met de prijswinnaars

Consultatiebureau de Zorgboog terug naar Lieshout 

Opbrengst collecte Nationaal Epilepsiefonds

Lieshout -  De verbouwing van het 
consultatiebureau Lieshout is in de 
afrondende fase. Met ingang van 
maandag 7 juli is het consultatiebu-
reau van de Zorgboog in Franciscushof 
17 in Lieshout weer toegankelijk voor 
ouders met kinderen van 0-4 jaar. 
Bezoekers kunnen er dan terecht voor 
afspraken op het consultatiebureau en 
voor de spreek- en weeguren. 

Vanwege een verbouwing in woon-
zorgcentrum Franciscushof is het 
consultatiebureau begin juni dit jaar 
tijdelijk verhuisd naar Beek en Donk. 

Tot 7 juli vindt het spreekuur plaats in 
Kindcentrum De Sprankel, Grotenhof 6 
in Lieshout. 

Vanaf maandag 7 juli is het consultatie-
bureau weer terug in Franciscushof in 
Lieshout. De ingang van het consulta-
tiebureau is verplaatst. Vanaf de straat-
zijde (Franciscushof) wordt een zuil 
geplaatst met het bord fysiotherapie en 
consultatiebureau. Bezoekers kunnen 
de richting volgen en naar achteren 
doorlopen, waar men via een poortje 
bij de ingang van het consultatiebureau 
komt. 

Bij de Zorgboog staan ze klaar voor alle 
generaties. Iedereen, ongeacht welke 
leeftijd, kan bij hen terecht voor een breed 
pakket aan diensten in zorg, wonen en 
welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, 
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg 
tot gemaksdiensten, cursussen en ver-
pleging en verzorging. Men vindt hen 
in een woonzorgcentrum in de buurt, 
in de thuiszorgwinkel in Helmond of ze 
komen aan huis. Zo krijgt men altijd de 
beste zorg. Dagelijks zetten zo’n 2400 
medewerkers en 1000 vrijwilligers zich 
in voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners. 

Beek en Donk – Onlangs werd er in Beek 
en Donk door het Nationaal Epilepsie-
fonds een collecte gehouden. Dit heeft 

een bedrag van €1.183.27 opgebracht. 

Het Nationaal Epilepsiefonds dankt al 

haar collectanten voor hun inzet. Ook 
bedanken zij de mensen die een bij-
drage hebben gegeven aan dit fonds. 

Wie weet hoe dit café heette?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of op kantoor (Heuvelplein 3, Beek 
en Donk). Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen vele reacties binnen. Onder andere:

Die kennen we nog heel goed! Hij is 
vroeger nog op de TV geweest bij het be-
kende programma Showroom. Hij werd 
bekend door zijn naam het ‘Schilderij-
menneke’. Ook zijn verzamelingen in 
en rond zijn huis, werd door menigeen 
onder de loep genomen. Wat je nergens 
kon vinden, had hij wel ergens in zijn 
verzamelingen spullen liggen.
Een gezellig kletsje was bij deze mooie 
man altijd wel te vinden! Een waarlijk nostalgisch figuur 
in Lieshout.
Theo Schepers

Dit is Bertje van Kaathoven, die woonde bij ons in de Nieuwstraat te Lieshout. Hij 
was vroeger boomchirurg voor de bomen in de straat. Ook is hij op tv geweest 
bij het programma showroom. Hij deed ook in antiek en tweedehandsspullen!
Met vriendelijke groeten, Jan Vorstenbosch.

Ik ken um wel das min opa Bertje (antiek) van Kaathoven.  
Groetjes Bart van Kaathoven

Ik herken die man op de foto : het is onze ome Bert (Bertje 
van Kaathoven)
Uit de Nieuwstraat in Lieshout. (of te wel Bertje antiek)
A.van Kaathoven

De man op de foto is Bertje van Kaathoven, in Lieshout beter bekend als Bertje 
Antiek. Hij woonde in de Nieuwstraat en verkocht van alles aan huis. Het was 
een karakteristiek persoon...hij is zelfs op de televisie geweest bij Showroom.
Groet van Annegeert uit diezelfde Nieuwstraat

Er kwamen ook veel telefonische reacties binnen, onder andere van: Ria Speek, 
Dora Geven, Wim van Veghel, Riek van Boxmeer, mevr. Van de Broek, dhr. van 
Asten, mevr van de Heuvel, mevr Vogels, mevr Fijnen, mevr Rovers, mevr. van 
Uden en Paul Verhoeven.

Historische beelden

Op de foto van vorige week kwamen vele reacties binnen. Onder andere:

Die kennen we nog heel goed! Hij is 
vroeger nog op de TV geweest bij het be-
kende programma Showroom. Hij werd 
bekend door zijn naam het ‘Schilderij-
menneke’. Ook zijn verzamelingen in 
en rond zijn huis, werd door menigeen 
onder de loep genomen. Wat je nergens 
kon vinden, had hij wel ergens in zijn 

Een gezellig kletsje was bij deze mooie 
man altijd wel te vinden! Een waarlijk nostalgisch figuur 

Ik herken die man op de foto : het is onze ome Bert (Bertje 

De man op de foto is Bertje van Kaathoven, in Lieshout beter bekend als Bertje 
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Wij blijven!

Wij zijn uw bank.

Welkom!

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient.
Daarom blijft RegioBank ook in AARLE-RIXTEL.

Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Meer info:        

tennis

Vakantiepas tennisvereniging ’t Slotje

Buurttennistoernooi TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Ook dit jaar bestaat 
de mogelijkheid om 2 maanden, juli 
en augustus, met een vakantiepas 
te tennissen bij tennisvereniging 
’t Slotje. Wil je gedurende de zo-
mermaanden tennissen maar ben je 
(nog) geen lid van de tennisvereni-
ging? Haal dan een vakantiepasje bij 
Tennisvereniging ’t Slotje in Beek en 
Donk. 

Je betaalt hiervoor slechts €25,00 en 
€10,00 borg voor het pasje, wat je bij 

inlevering weer terug krijgt. Dus voor 
slechts €25,00 kan je 2 maanden zo-
veel tennissen als je wil. Een schitte-
rende mogelijkheid om eens kennis te 
maken met deze sport op het prach-
tige complex. Je kan telefonisch een 
afspraak maken met Hans van Gend 
(06-30613560) om het pasje bij het 
tennispaviljoen af te halen. Je kan het 
pasje ook ophalen bij Roland Megens, 
Margrietstraat 11, Beek en Donk, tel. 
0492-465813.

Beek en Donk - Altijd al eens een 
potje willen tennissen met je buren? 
Schrijf dan nu in voor het eerste Buurt 
Tennistoernooi van Tennisvereniging ’t 
Slotje op zondag 13 juli! 

Het toernooi begint om 13.00 uur en 
eindigt om 18.00 uur op het tennis-
park van TV ’t Slotje te Beek en Donk, 
Kerkakkers 3.  Zowel leden als niet-
leden mogen meedoen met minimaal 
4 personen in een team. Het toernooi 

eindigt om 18.00 uur met aansluitend 
een BBQ en de WK-finale op een groot 
scherm. Voor de kinderen staat er een 
groot springkussen en worden er door 
de jeugdtrainers diverse tennisspellen 
georganiseerd. 

Kijk voor meer informatie op www.tv-
slotje.nl . Schrijf je gratis in vóór donder-
dag 10 juli via activiteiten@tv-slotje.nl 
of vraag een inschrijfformulier bij de bar 
van het tennispaviljoen in Beek en Donk. 

HBS de Eendracht 
ontvangt Strijd in 
Vrede

Aarle-Rixtel. Voor de 7e wedstrijd van 
het van Ganzenwinkel toernooi van 
Handboogschutterij de Eendracht, was 
Handboogvereniging Strijd in Vrede uit 
Beek en Donk de tegenstander. 

Zij waren zaterdag met 11 schutters aan-
wezig voor het verschieten van deze wed-
strijd. Vooraf gaf Strijd in Vrede aan dat zij 
2487 punten zouden gaan schieten. Het 
werden er 2504, wat een mooi positief 
resultaat opleverde van +17 punten.

Hoogste schutter van de avond werd 
Theo de Jong van Strijd in Vrede met 
243 punten. Hoogste schutter van de 
Eendracht werd Frank Schepers met 223 
punten.

Resultaten schutters de Eendracht
1. Frank Schepers   223
2. Toon van Hoof   220
3. Erwin Wijhoven  220
4. Justin van Dijk   210
5. Martien van de Graef  183
6. Arno Donkers   164

HBS de Eendracht neemt vanavond (don-
derdag 26 juni) deel aan het toernooi van 
HBV DHSZOD uit Asten-Heusden, aan-
vang 20.00 uur. Voor zaterdag 28 juni 
staat de vriendschappelijke wedstrijd bij 
HBV de Haagse Rozenknop op het pro-
gramma, aanvang 18.00 uur.

handboogschieten

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

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

elke euro is er één.

Programma / 
Uitslagen

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 20 juni
3 - 0 Mark vd Burgt - Jan v Grinsven
3 - 0 Frank Bouw - Marcel Bekkers
0 - 2 Philip Oosthoek - Frank Bouw
3 - 1 Frank Bouw - Niels Schoonings

Stand per 20 juni
1. Mark vd Burgt  27        62
2. Philip Oosthoek  27        47
3. Jan Crooijmans  24        42
4. Dennis v Dommelen  25        41
5. Geert-Jan Otten  27        39

bridgen

De Poort van Binderen
Uitslagen 24 juni 
1e  Corry en Frans             70,60% 
2e  Christel en Loek           70,17%
3e  Marianne en Leny         61,16%
4e  Marijke  en Joos            61,07% 
5e Josephine en Emmy    60,67%

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

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen  24 juni 2014
1.Jo van de Hout/Riet van Vijfeijken 70,83%
2.Diny Biemans/Jos Wouters 70,00%
3.Cor en Nelly Verschuren 65,00%
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries 63,33%
5.Helma Goyen/Annie van de Aa 60,83%

De volgende zitting is op dinsdag 1 
juli 2014, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 
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Mexicooooo, Me…xiiiii……coooooooo!!!
Wat kan het toch weer een leuk 
W.K. worden, nee beter, wat is 
het toch weer een leuk W.K.! Tal 
van leuke wedstrijden zijn al de 
revue gepasseerd, met veel goals, 
passie en pressievoetbal. Wat gaan 
sommige duels toch op en neer 
en wat kan het tempo toch hoog 
liggen, om soms zelf moe van te 
worden. Kijkende naar die bezwete 
lichamen en rood aangelopen 
hoofden, pak je zelf vlug een slok 
van een heerlijk koud glas water, 
om zodoende het gevoel te hebben, 
dat je relaxed naar het voetbal zit te 
kijken.

Maar echt relaxed zit je niet te 
kijken, zeker niet als het Nederlands 
elftal weer acte de préséance 
moet geven. Maar wie had dat 
nu gedacht, de tweede ronde als 
eerste door! In mijn vorige column 
meldde ik al het helemaal met die 
Spanjaarden gehad te hebben en 
notabene die twee die je het meeste 
gunt, maken die fantastische goals 
tegen de wereldkampioen!
Jazeker, Robben en van Persie zijn 
in topvorm, veel meer dan vier 
jaar geleden. Ook toen niet al te 
denderend voetbal, maar wel elke 
wedstrijd meer dominant, meer 
in balbezit dan de tegenstander. 
(behalve dan in de finale, waar 
het 45 om 55 % balbezit was voor 
Spanje).
Nu zijn we een ‘counterelftal’ aan 
het worden, maar waren we dat vier 
jaar geleden ook al niet een beetje? 
En wie maalt daar om? Zeker als de 
prestaties goed zijn, hoor je toch 
niemand klagen? Of toch onze 
admiraal, die het niet eerlijk vond 
dat hij eerder moest voetballen 
dan poule A, waar Brazilië in zit en 
die ook al twee penalty’s hadden 
‘gekregen’?

Nee, ondanks het thuisvoordeel van 
de Brazilianen heeft de bondscoach 
het prima voor elkaar; nieuw 
systeem opgedrongen aan de 
spelers, prima toepassen van en een 
gouden hand in de wissels, families 
er bij betrekken en zelfs mild als hij 
geïnterviewd wordt! Heeft ie het 
dan toch geleerd?
Ik denk het niet, maar één ding 
is zeker, hij zal de laatste zijn die 
het hardste lacht straks, want 
gepresteerd gaat er worden. In 
de volgende ronde is het Mexico 
die hij aan de zegekar gaat 
hangen en dan volgen nog wat 
‘mindere’ tegenstanders meer, 
om uiteindelijk in de halve finale 
Argentinië tegen te komen en dan 
zien we wel weer! Het geloof van 

de spelers is er; in het systeem, in 
deze speelwijze, in elkaar, in een 
kampioenschap, het kan niet op.

Ik mis alleen het magische woord 
MISSIE! Vier jaar geleden hadden 
ze een missie, en nu? Nu hebben 
ze het 5-3-2 systeem, wat 
waarschijnlijk een roep was om te 
overleven in de poule, waarbij je 
met 5 goals tegen Spanje, 3 tegen 
Australië en 2 tegen Chili nu met 9 
punten doorgaat tegen Mexico! 
Maar overal waar je komt om te 
voetballen, kom je om te winnen. 
En natuurlijk is het leuk als je 
dat kunt met fris en aanvallend 
voetbal, maar het resultaat telt. 
Zeker op zo’n toernooi als het W.K. 
voor landenteams, telt alleen maar 
winnen en het resultaat, niet hoe 
het tot stand komt. En ik kan dan 
ook niet zeggen dat ik er niet van 
geniet, al zouden we alle eerste 
helften van mijn part overslaan. 
Maar zo zit het spelletje nou 
eenmaal niet in elkaar.
Nee, wij zijn fit, spelen ze kapot 
in de eerste helft en gaan er in de 
tweede helft overheen. Louis zegt 
het zelf: “In het laatste kwartier 
slaan we toe!” En hoe! 
Nee, niemand zal er om malen 
dat we geen drie spitsen hebben, 
een spits als back, 5 man achterin, 
spelend op de counter en maar 35 
% balbezit! Nee, niemand! Wat kan 
het toch leuk zijn, al praten we er 
maar over! Hoop dat ik deze week 
nog wat kan zien op schoolkamp, 
van al de beslissingen die gaan 
vallen. Maar één ding is al zeker, 
het wordt Mexico en Imca mocht 
het land adoreren en toezingen, wij 
gaan ervan winnen!

Nog veel voetbalplezier!

R. van den Enden

COLUMN

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur
UW ZORG, ONZE BORG

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Gaat u binnenkort uw

zomervakantie boeken?

vergeet dan niet een reis en/of

annuleringsverzekering af te sluiten

Wanneer u meer dan 1 keer per

jaar op vakantie gaat,

informeer dan eens naar onze

doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor

U voordeliger is

UW ZORG, ONZE BORG

Kapelstraat 25C 5741 CB – Beek en Donk 
Tel:  0492-462783

Eerste PLUS Beach Soccer Toernooi Sparta’25 groot succes
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Bijna zeventig perso-
nen, verdeeld over 18 teams, namen 
zaterdag deel aan het eerste PLUS 
Beach Soccer Toernooi bij Sparta’25. 
Op twee veldjes werd er volop gestre-
den om de wisseltrofee. Ook waren 
er twee kleine pannakooitjes en een 
luchtkussen voor de kinderen. De or-
ganisatie blikt terug op een zeer ge-
slaagde dag. 

Voor het eerst in de geschiedenis vond 
deze activiteit plaats. Het grote aan-
tal inschrijvingen, liet blijken dat veel 
voetballers wel zin hadden in een 
middagje beachsoccer. Zowel heren, 
dames, kinderen als g-voetballers de-
den mee aan dit toernooi. Supermarkt 
PLUS sponsorde het evenement, sa-
men met Van Uden Transport en Van 
Kaathoven. Sparta’25 dankt daarbij 
ook de ‘Vriendenclub van Sparta’25’, 
de scheidsrechters (John, Wim, Theo 
en Berry), EHBO’er Eric, terreinmeester 
Gerrie en alle deelnemers en suppor-
ters. 
Na deze succesvolle eerste editie is de 
kans groot dat dit volgend jaar een 
vervolg gaat krijgen.

Uitslag:
Poule A: Argentinië
Poule B: Verenigde Staten
Poule C: Brazilië 

Algemeen kampioen van het eerste 
PLUS Beachsoccertoernooi werd de 
Verenigde Staten (op doelsaldo!). 

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

4 maal grote honden 
worsten a 800 gram 
€ 10.-

5 kilo gemengd
konijnenvoer 
€ 4.80

4 kilo tropisch
vogelzaad 
€ 5.99

Aquarium 42 cm 
geheel compleet 
€ 59.-

20 liter kattentoilet-
vulling (maakt klompjes)
€ 7.95

De winnaars van het PLUS Beach Soccer Toernooi. Vlnr. 
achterste rij: Pablo Alvarez, Dave van de Burgt en Rens Klomp 
Bueters. Voorste rij: Bram Kluijtmans en René Brouwers

Ginderdoor 41, Mariahout         
06-27851752    annerie@live.nl
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MooiLaarbeekkrant
biljarten Biljartvereniging ‘De Witte Poort’ 

kampioen
Aarle-Rixtel - Biljartvereniging ‘De 
Witte Poort’ uit Aarle-Rixtel is kampi-
oen geworden van de ‘Senioren Biljart 
Competitie Helmond en Omstreken’. 
Deze competitie is bedoeld voor seni-
oren die niet alleen binnen hun eigen 
vereniging een potje willen biljarten, 
maar ook graag tegen anderen uit de 
omgeving willen spelen.

Aan deze biljartcompetitie doen ver-
enigingen mee uit Helmond, Bakel, 
Mierlo-Hout, Brouwhuis en Aarle-
Rixtel. Onder de bezielende leiding van 
Peter Warmerdam van ‘De Ameide’ is 
het een spannende competitie gewor-
den, waarbij pas in de tweede compe-
titiehelft duidelijk werd dat De Witte 
Poort de beste kansen had.

Afgelopen vrijdag heeft de prijsuitrei-
king plaatsgevonden in Bakel in ‘De 
Wilbertsdries’, waar de trotse leden 

van De Witte Poort de beker en een 
herinnering kregen aangeboden voor 

hun overwinning in het seizoen 2013-
2014.

Biljartvereniging ‘De Witte Poort’ is kampioen geworden van 
de ‘Senioren Biljart Competitie Helmond en Omstreken’.

handboogschieten

Wedstrijd om Jumbo-bokaal 
bij Krijgsman Soranus

HBS de Eendracht op bezoek in 
Milheeze

Stefan Kouwenberg presteert op NK Outdoor

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij 
de Eendracht was donderdagavond 
19 juni met een zestal schutters in 
Milheeze voor het verschieten van de 
wedstrijd van het toernooi bij HBV St. 
Willibrordus.

Het zestal van De Eendracht gaf vooraf 
aan 1160 punten te gaan verschieten. 
Het werden er 1103, dus een negatief 
resultaat van -57 punten. Aan het ein-
de van het toernooi zal blijken wat dit 
waard is geweest.

Resultaten schutters de Eendracht
1. Walter Jansen   224
2. Toon van Hoof   223
3. Erwin Wijnhoven  207
4. Arno Donkers   167
5. Martien v/d Graef  154
6. Michiel Verbakel  128

Beek en Donk – Het NK Outdoor 
in Weert vond plaats in het week-
end van 21 en 22 juni. Stefan 
Kouwenberg van Strijd in Vrede 
deed mee in de klasse compound. 
Zaterdag was het de dag van de 
kwalificaties en er werd geschoten 
op de afstanden 90,70, 50 en 30 
meter. 

Stefan kwalificeerde zich die dag als 
tiende bij de laatste 16 met een per-
soonlijk record in de totaalscore. Een 
knappe prestatie en een opsteker 
voor een schutter die de laatste weken 
twijfelde over zijn vorm. Zondag was 
het de dag van de finale-rondes die 
geschoten werden op de markt van 
Weert. Voor Stefan een prachterva-
ring om in die entourage aan de bak 
te moeten tegen Sander Dolderman. 
Nummer 7 uit de kwalificaties en een 

goede compoundschutter die regel-
matig voor Nederland mag uitkomen 
tijdens internationale wedstrijden. 
Stefan verloor deze 1/8 finale maar 
kan terugkijken op een succesvol NK 
en vertrouwen voor de toekomst bij 
andere belangrijke wedstrijden.

En voor liefhebbers van het boog-
schieten zijn de beslissende finales 
van het NK Outdoor terug te kijken 
op internet op YouTube onder Dutch 
Outdoor Championships 2014.

Van Ganzenwinkeltoernooi
Zaterdagavond met 12 schutters 
naar De Eendracht in Aarle-Rixtel 
voor het van Ganzenwinkeltoernooi, 
dat dit jaar voor de 51e keer geor-
ganiseerd wordt. Een gezellige en 
sportieve wedstrijd in het mooie en 
nieuwe onderkomen van de buren. 

Goed op schot deze avond was Theo 
de Jong, die met compound 243 
punten bij elkaar schoot en daarmee 
veruit de hoogste schutter was. Met 
recurve was Wim van den Eijnden 
ook goed op schot want als je denkt 
175 punten te schieten en je eindigt 
uiteindelijk op 214 dan doe je het 
meer dan uitstekend.

Uitslag compound
Theo de Jong 243, Manou de jong 
226, Louis van de Zanden 216 en 
Kees van der Bruggen 212.

Uitslag recurve
Henk Caris 224, Wim van den Eijnden 
214, Wietse Aarden 214, Wim van 
de Kerkhof 205, Rita Segers 190, 
Martien van Deurzen 187, Henk 
Leenders 187 en Auke Segers 186.

Lieshout - Bij Krijgsman Soranus 
vond zaterdag weer de jaarlijkse 
verschieting om de Jumbo bokalen 
plaats. Deze wedstrijd geldt als af-
sluiting van het afgelopen seizoen. 
Het gemiddelde van het afgelopen 
jaar in de diverse wedstrijden ge-
schoten punten geldt hier als lei-
draad.

Diegene welke tijdens deze wed-
strijd de meeste punten boven zijn 
of haar gemiddelde schiet is win-
naar van de bokaal welke zowel bij 
de jeugd als bij de senioren beschik-
baar is gesteld door de plaatselijke 
Jumbo eigenaar. Tevens worden tij-
dens deze wedstrijden ook de jaar-
prijzen uitgereikt. Bij de jeugd was 
Jeffrey v/d Post de beste met 31 
punten boven zijn gemiddelde. Nog 
beter deed het de winnares bij de 
senioren. Toos v/d Graef eindigde 
als winnares met een plus van 40 
punten.

De jaarprijzen jeugd
Hoogste schutter: Jim Daniëls.
Hoogste stijger: Dion Thielen.

De jaarprijzen senioren 
Hoogste schutter: Ad Endevoets.
Hoogste stijger: Maarten v.d.Elsen.

Totaaluitslag jeugd
Jeffrey v/d Post, Geschoten: 167. 
Gemiddelde: 136. Resultaat +31
Ziggy Danièls, Geschoten: 146. 

Gemiddelde: 131. Resultaat +15
Alex v/d Ven, Geschoten: 128. 
Gemiddelde: 126. Resultaat +2
Jim Daniëls, Geschoten: 131. 
Gemiddelde: 137. Resultaat -6
Dion Thielen, Geschoten: 103. 
Gemiddelde: 118. Resultaat -15
Noa Relou, Geschoten : 75. 
Gemiddelde: 92. Resultaat  -17
James Stam, Geschoten: 43. 
Gemiddelde: 68. Resultaat  -25
Igor v/d Loosdrecht, Geschoten: 52 
Gemiddelde: 81. Resultaat -29.

Totaaluitslag senioren
Toos v/d Graef, Geschoten: 157. 
Gemiddelde: 117. Resultaat: +40
Stephan Wijffelaars, Geschoten: 
191. Gemiddelde: 164. Resultaat: 
+27
Rita Endevoets, Geschoten: 174. 
Gemiddelde: 151. Resultaat: +23
Nelly v.d.Laar, Geschoten: 151. 
Gemiddelde: 140. Resultaat: +11
Paul v/d Broek, Geschoten: 220. 
Gemiddelde: 211. Resultaat: +9
Maarten v/d Elsen, Geschoten: 202. 
Gemiddelde: 196. Resultaat: +6
Arjan v/d Heuvel, Geschoten: 206. 
Gemiddelde: 204. Resultaat +2
Ad Endevoets, Geschoten: 234. 
Gemiddelde: 233. Resultaat +1
Willem Bekx, Geschoten: 216. 
Gemiddelde: 226. Resultaat -10
Rik v/d Westerlo, Geschoten: 207. 
Gemiddelde: 220. Resultaat -13
Theo v/d Laar, Geschoten: 179. 
Gemiddelde: 208. Resultaat -29.

Jeffrey v/d Post (l) en Toos v/d Graef (r)

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

TTV Een en Twintig sluit 
zomercompetitie in stijl af 

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk sloot 
afgelopen vrijdag de zomercompetitie 
in stijl af. De eigen tafeltennishal aan 
de Otterweg was het decor van de fi-
naleavond in de reeks van wedstrijden, 
die dit jaar zijn zesde editie kende.

Verdeeld over drie poules namen dit 
jaar vijftien teams uit de regio deel 
aan de zomercompetitie. De activiteit 
wordt traditioneel georganiseerd in 
de periode tussen de voorjaars- en de 

najaarscompetitie. De wedstrijden wer-
den deze editie wisselend afgewerkt 
in Geldrop, Eindhoven en Beek en 
Donk, waarbij veel teams van TTV Een 
en Twintig waren vertegenwoordigd. 
Afgelopen vrijdag werd in de tafelten-
nishal de finaleavond gehouden, waar-
bij de teams streden om succes in hun 
poule. Hoewel de zomercompetitie niet 
helemaal is gericht op prestaties, was 
het een aangename verrassing dat ver-
schillende Beek en Donkse teams in de 
prijzen vielen. De grootste prestatie was 

voor organisator Hans Eekels, die met 
een mooie competitieopzet zorgde voor 
een vlekkeloze editie van de zomercom-
petitie.

De teams van TTV Een en Twintig rich-
ten zich de komende maanden op de 
najaarscompetitie, die in september van 
start gaat. Heb je interesse om eens mee 
te kijken of deel te nemen aan onze trai-
ningen? Kijk voor de juiste informatie 
op www.ttveenentwintig.nl of volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

tafeltennis

Geslaagd buurt-
darttoernooi in 
Oranjebar

Mariahout - Vorige week maandag, 
tijdens de kermis in Mariahout, heeft 
de Oranjebar in samenwerking met de 
gezamenlijke buurten een darttoernooi 
gehouden. Dit op initiatief van (zelfbe-
noemd) ‘burgemeester van Mariahout’, 
de heer L. Maas. 

Tijdens dit gezellige darttoernooi kwa-
men 55 deelnemers uit 7 Mariahoutse 
buurten tegen elkaar uit. In teams van 
2 personen werden, afhankelijk van de 
dart-ervaring, de spellen 501 en Tactics 
gespeeld. Na alle wedstrijden waren het 
uiteindelijk de Moerasvogels die er met 
de wisselbeker vandoor gingen! Al met al 
was het een zeer geslaagde en gezellige 
avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Uitslagen Overall
1. Moerasvogels 2. Oranjebuurt 3. 
Rooiseweg 4. Kemkens 5. Kom 6. 
Heideriet tot Ginder 7. Bernadettebuurt 

Uitslagen 501
1. Oranjebuurt 2. Moerasvogels 3. 
Moerasvogels 4. Moerasvogels

Uitslagen Tactics
1. Kemkens 2. Kom 3. Kemkens 4. 
Oranjebuurt

darten

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

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

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
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MooiLaarbeekkrant

Het grootste tennistoernooi ter wereld ‘Wimbledon’ 
is weer van start gegaan. Sinds wanneer wordt deze 

Engelse Grand Slam gespeeld?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (1 juli) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Twan van der Linden 

Antwoord vorige editie: 
Nederland won van Chili met 2-0 

Cadeaubon kan tot 3 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar de gek-
ste, gaafste, raarste of mooiste WK-foto! Dit kan 
een versierde straat zijn, een ‘Van Persieing’ of 
gewoon een ludieke WK-foto. De winnaar van 

deze actie wint een compleet verzorgde barbecue 
voor 10 personen (aangeboden door Keurslager 
Danny Megens)! 

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

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

WK-actie De MooiLaarbeekKrant!

RC De Oude Molen laat Pinokkio tot leven komen
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Gespannen gezicht-
jes en zwaaien naar bekenden. De 
jongste leden van Rollerclub De Oude 
Molen zetten zondag twee spetteren-
de zomershows neer.

Spotlights aan
Het rode doek gaat open en ruim 
twintig jonge meisjes nemen je mee 
in de wereld van Pinokkio. De pop die 
een echte jongen wordt. Vanaf de eer-
ste scène merk je de discipline van de 
kinderen. Ieder weet zijn plaats en als 
publiek word je steeds verrast met een 
mooie choreografie. De afwisseling 
tussen massa-scènes en de solistische 
stukken houdt de voorstelling speels. 
Vrolijkheid als Gepetto wordt uitgela-
chen en ontroering als hij een echte 
zoon krijgt. Angst als Pinokkio bijna 

verdrinkt op zee en opluchting als de 
gemene Grimaldini wordt gevangen 
met een touw.

Teamwerk
Jill Donkers (Pinokkio) laat zien dat zij 
een ervaren rolschaatsster is. Samen 
met Pleun Willems (Gepetto) vormt zij 
een prachtig paar dat sierlijk door de 
zaal zwiert. De mimiek van Fox en Trot, 
gespeeld door Daantje Romonesco 
en Elisabeth Jansen, is prachtig. Ze 
gaan helemaal op in hun spel.  Lana 
Raaijmakers playbackt zo goed dat 
het lijkt alsof ze de muziek zelf zingt. 
Alle meisjes staan op de baan te stra-
len. Het is prachtig om te zien hoe de 
kinderen elkaar helpen om samen een 
goede show neer te zetten. Bij een en-
kele valpartij wordt meteen geholpen 
en gezorgd dat de show weer verder 
gaat.

Voorbereidingen
De rolschaatssters zien er prachtig uit. 
In hun kleurrijke kleding zwieren ze 
over de baan. Vrijwilligers zijn maanden 
met kostuums bezig. Trainsters ontfer-
men zich over technieken en over het 
maken van de show. Aansturen van 
een groep meisjes is een hele kunst. 
Figuren die geschaatst moeten worden 
zijn uitgebreid getraind. In de solo’s 
worden benen in de lucht gehouden 
en pirouettes  geschaatst. In groeps-
scènes draaien de kinderen kundig om 
elkaar heen en houden elkaar vast of 
laten elkaar los als dit nodig is.

Jong geleerd is oud gedaan
In de zomershow waren de leden 
tot en met tien jaar aan de beurt om 
hun kunsten te laten zien. ‘De Oude 
Molen’ heeft ook rolschaatssters 
die op het hoogste niveau rijden. 
Komende week wordt er weer door le-
den deelgenomen aan het Nederlands 
Kampioenschap. De voorbereidin-
gen voor de volgende show zijn in 
volle gang. Op 13 en 14 december 
zal de club in D’n Ekker hun jaarlijkse 
Kerstshow geven. De ‘sterren’ van de 
zomershow zullen hierin ook een klein 
rolletje vertolken.

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Ingezonden door Ronald Lentjes
Fotograaf: Joost Duppen

Ingezonden door Ad van den BogaardIngezonden door Michelle Leenders

Ingezonden door Nance van de Laar

Ingezonden door Roger Jansen

Ingezonden door Ad en Narda vn den Bogaard

Ingezonden door Ellie Smits

Wij zijn allemaal Holland fan!
Kei gezellig het WK!

Xavi heeft liever 
Carne (Vlees) dan 
Chili con Carne

Hop paardje Hop, Hup Holland Hup

Deze maatjes juichen met het EK ‘12 

en WK’14 voor ORANJE!

Mocht het Nederlands elftal 
met veel blessures kampen, 
hebben wij nog een stel 
reservespelers. Na elke goal 
springen ze in het zwembad
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wielersport

volleybal

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

Samen sterker

Wij wensen je een fijne vakantie en een geslaagde toekomst!

Ben jij geslaagd voor je eindexamen? Scan je diploma in en mail deze met je

adres naar communicatie@peelnoord.rabobank.nl. Je ontvangt van ons een

mooie Rabo diplomamap, speciaal voor jouw diploma. Er volgen er vast meer.

Rabobank Peel Noord feliciteert alle geslaagden!

Jij verdient
een cadeau!

Geslaagd
voor je

examen?

Bruisend volleybal toernooi 
De Oranjebar –Flamingo’s 

Mariahout – Het jaarlijkse volleybaltoer-
nooi, dat door De Oranjebar en Korfbalclub 
Flamingo’s wordt georganiseerd, is gehouden 
op zondag 22 juni. De weergoden zaten hen 
mee en het is een prachtige, sportieve dag ge-
worden! 
 
Een aantal van 27 teams hadden zich opgege-
ven. Aan dit toernooi nemen vrienden- en fami-
lieteams, buurtverenigingen en bedrijventeams 

deel. Het Oranjeplein was omgetoverd tot een 
heus volleybal wedstrijdterrein, waarbij gezellige 
muziek en een hapje en een drankje niet ont-
braken.

De winnaar van vorig jaar, AJAX, heeft alles op 
alles gezet op deze titel te verdedigen en het is 
ze gelukt! Voor het derde jaar op rij mag AJAX 
zich als winnaar benoemen van het volleybal-
toernooi in Mariahout.

Team AJAX won voor de derde keer op rij het volleybaltoernooi in Mariahout. Links op de foto een bijzondere kracht.

Tourspel T.S.C. Aan 
de Wielen 2014

Bedovo maakt zich op voor 
jaarlijks Beachvolleybaltoernooi

Aarle-Rixtel - Uiteraard organiseert T.S.C. Aan 
de Wielen ook dit jaar een Tourspel waaraan ie-
dereen kan deelnemen. Door het raden van 15 
renners + de winnaars van de Tour de France, 
het puntenklassement en de bergtrui, kan men 
weer vele punten scoren en in aanmerking ko-
men voor dag- en eindprijzen. 

In verband met het meestal vrij laat beschikbaar 
komen van de juiste rugnummers van de renners 
en het daarmee gepaard gaande invoeren van 
renners en deelnemerslijsten in de computer, telt 
de eerste etappe van zaterdag 5 juli niet mee 

voor het  Tourspel. Voorspellingen dienen uiter-
lijk zondag 6 juli ingeleverd te zijn.

De pot voor het nulpuntenklassement is verdub-
beld en staat nu op €50,00 doordat niemand er 
vorig jaar in slaagde om géén punten te halen. 
Uitgebreide informatie over dit Tourspel is te 
vinden op www.aandewielen.nl. Indien je niet 
over een computer beschikt, kun je die informa-
tie en inschrijfformulieren ook opvragen bij Rini 
Daniëls of Ton Schepers tel. 0492-382340 of 
0492-382388.

Beek en Donk - Na maanden voorbereiding is het 
aankomend weekend eindelijk zo ver, het jaar-
lijkse Bedovo Beachvolleybaltoernooi. Tijdens 
het toernooi op het Heuvelplein in Beek en Donk 
strijden ruim 46 teams voor de winst. 

Op zaterdag strijden vanaf 13.00 uur de Nevobo-
spelers in verschillende categorieën tegen elkaar. 
De mannen onderscheiden zich van de jongens 
door met powerplay de mooiste punten te maken. 
De dames proberen om zelf de langste rally’s te 
winnen en de jeugd staat voor het eerst met hun 
voeten in het zand om aan het beachvolleybal te 
proeven. 

Op zaterdagavond is er een spectaculaire 
Caribbean party in samenwerking met Café Thuis. 
Zand aan de voetjes, lekkere cocktails en zomerse 
klanken zorgen voor het echte Caribbean gevoel. 

Dus, heb je zin in een feestje in zomerse sferen, 
kom dan zaterdagavond naar Café Thuis.

Zondag staan de eerste recreatie beachvolleybal-
teams om 09.30 uur op het veld. Ook zij tonen 
aan het Laarbeekse publiek wat zij in hun mars 
hebben. In verband met de voetbalwedstrijd 
Nederland- Mexico zal het beachvolleybaltoer-
nooi op tijd afgelopen zijn. Dit zodat we met 
z’n allen Nederland naar de kwartfinale kunnen 
juichen.w

Neem je niet deel aan het Bedovo beachvolley-
baltoernooi? Dan ben je van harte welkom om 
de sfeer te komen proeven en de teams aan te 
komen moedigen. Ook is er de mogelijkheid om 
een hapje en een drankje te nuttigen op het terras. 
Bedovo ziet eenieder graag op 28 en/of 29 juni op 
het Heuvelplein!

Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

Aanstaande zondag om 18.00 uur op 
grote schermen in de tuin van de Vrien-
den de 1/8e finale, Nederland - Mexico! 
Wij zorgen voor een heerlijke BBQ, een 

prachtige tribune en koude drankjes. 
Ben jij er bij op zondag om onze leeuw-

en naar de kwartfinale te juichen?!

NEDERLAND - MEXICO

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

Aanstaande zondag om 18.00 uur op 
grote schermen in de tuin van de Vrien-
den de 1/8e finale, Nederland - Mexico! 
Wij zorgen voor een heerlijke BBQ, een 

prachtige tribune en koude drankjes. 
Ben jij er bij op zondag om onze leeuw-

en naar de kwartfinale te juichen?!

NEDERLAND - MEXICONEDERLAND - MEXICO

en naar de kwartfinale te juichen?!en naar de kwartfinale te juichen?!en naar de kwartfinale te juichen?!
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badminton Derde plaats voor recreantenteam 

Badminton Club Lieshout 
Lieshout - Ook de midweekcompetitie 
2013/2014 loopt ten einde. Badminton 
Club Lieshout heeft dit seizoen met één 
recreantenteam deelgenomen aan deze 
midweekcompetitie. Het team BCL-R1/’t 
Verswarenhuys heeft in de vijfde klasse, 
poule 1 dit seizoen goed gepresteerd 
en het seizoen afgesloten op een ver-
dienstelijke derde plaats. De belangrijke 
wedstrijd tegen BC Schijndel-R3 werd 
nipt verloren, waardoor een plaatsje ho-
ger er nét niet in zat.

BCL-R1/’t Verswarenhuys – 
BC Gilze-R4: 8-0
In de thuiswedstrijd tegen het vierde 
recreantenteam van BC Gilze was BCL-
R1/’t Verswarenhuys veel sterker. In de 
startende dubbelpartijen hadden Ida van 
de Lockant en Ingrid Bergé het nog moei-
lijk in de damesdubbel. Na een nipt ver-
loren eerste set (19-21) moesten ze vol 
aan de bak om de tweede én derde set 
binnen te halen. Uiteindelijk lukte dat met 
21-16 en 21-9. Jos Kluijtmans en Martijn 
Junggeburth lieten het niet zo ver komen. 
Zij wonnen in twee sets. 

Ook in de mixpartijen kwam het laagge-
klasseerde Gilze er niet aan te pas. Beide 
mixpartijen werden door de Lieshoutse 
badmintonners in twee sets binnen ge-
sleept. De afsluitende singlepartijen ga-
ven geen ander beeld. Eerste heer Martijn 

Junggeburth won met gemak. Tweede 
heer Jos Kluijtmans had meer moeite met 
Michel Faes, maar won uiteindelijk toch 
nog met duidelijke cijfers. Ook eerste 
dame Ida van de Lockant speelde een 
goede partij en won met twee keer 21-
13. Tweede dame Ingrid Bergé tenslotte 
won met 21-18 en 21-10 waardoor alle 
punten in Lieshout bleven en de recrean-
ten uit Gilze met lege handen naar huis 
moesten.  

BCL-R1/’t Verswarenhuys – 
BC Schijndel-R3: 3-5
Met Richard Essers in plaats van Martijn 
Junggeburth is BCL-R1/’t Verswarenhuys 
er niet in geslaagd om het derde recrean-
tenteam uit Schijndel te verslaan. Hierdoor 
liep het team de mogelijkheid om de 
tweede plaats over te nemen in de vijfde 
klasse, poule 1, mis. De laatste wedstrijd 
van het seizoen begon met twee verlies-
partijen. Zowel de herendubbel als de 
damesdubbel werd verloren. Ingrid Bergé 
en Ida van de Lockant sleepten uit hun 
dubbelpartij nog wel een derde set uit het 
vuur, maar wisten die uiteindelijk niet te 
winnen. Richard Essers en Jos Kluijtmans 
verloren hun dubbelpartij in twee sets. 

In de mixpartijen wisten Richard Essers en 
Ida van de Lockant wel te winnen. Na een 
slopende driesetter wisten zij met 21-19 
de beslissende derde set binnen te halen. 

Jos Kluijtmans en Ingrid Bergé lukte dat 
niet: zij verloren hun mixpartij in twee 
sets. Ook in de singlepartijen had eerste 
heer Richard Essers een slopende drieset-
ter, waar hij patent op lijkt te hebben. 
Opnieuw slaagde Richard er echter wél in 
om hem binnen te halen. Deze keer met 
21-18 in de derde set. Ook tweede dame 
Ingrid Bergé wist haar singlepartij binnen 
te slepen. Zij won met 21-12, 21-19. Ida 
van de Lockant en Jos Kluijtmans konden 
dat niet nadoen. Zij verloren beide hun 
singlepartij in twee sets, waardoor de ge-
hele wedstrijd met 3-5 verloren ging.

Jos Kluijtmans heeft 
zichtbaar plezier in het 
leuke badmintonspel

Bedo-jeugd vermaakt zich 
tijdens seizoensafsluiting

Vriendjesavond bij BC Mixed

Beek en Donk - Nu de competitie van 
Handbalvereniging Bedo is afgelopen 
en de zomervakantie nadert, was het 
tijd voor de jaarlijkse seizoensafsluiting. 
Traditioneel wordt het seizoen afgesloten 
met een beachparty, zo ook weer dit jaar. 
Afgelopen weekend was het zover. Naast 
de handboogvereniging werd een beach-
handbalveld klaargemaakt. 

Op de vroege zaterdagochtend verza-
melden zich vervolgens enkele fanatieke 
leden om alles klaar te zetten. Het veld 
werd uitgezet met lint, een zwembadje 
werd opgezet, tenten werden neergezet 
evenals koelingen en een barbecue en het 
bestelde eten en drinken werd opgehaald. 
Dankzij hun inspanning was binnen en-
kele uren het terrein gereed. Tegen 15.30 
uur verzamelde zich een clubje vrijwil-
ligers om de jeugd op te vangen welke 
langzaamaan binnendruppelde. Dankzij 
de nieuwe F-jeugd kende de beachparty 
dit jaar een grote opkomst bij de jeugd. 
In negen teams ging de jeugd onder-
ling beachhandballen. Het weer was ons 
gunstig gezind. Onder genot van een 
beker drinken en een broodje hamburger 
konden ze tussen de wedstrijden even 

uitrusten of gewoon lekker ronddollen. 
Alle kinderen hadden het zichtbaar naar 
hun zin. 

Tegen het einde van de middag kwamen 
de eerste seniorenleden. Nadat de jeugd 
klaar was met spelen was het de beurt aan 
de senioren en hun introducés. Fanatiek 
werd er gestreden om de eer. De wedstrijd 
om de eerste plek eindigde in een gelijk-
spel waardoor er een shootout (de beach-
handbalvariant van penaltyschieten) aan 
te pas moest komen om de beslissing te 
brengen. Een spannend einde voor een 
leuke avond. Het feestje ging vervolgens 
nog tot in de vroege uren door.

Hiermee is het seizoen van 
Handbalvereniging Bedo afgesloten. De 
meeste teams trainen echter nog door tot 
de zomervakantie. Na de zomer beginnen 
alle teams weer fanatiek met trainen en 
zullen de selectieteams oefenprogram-
ma’s gaan afwerken. Nadere informatie 
volgt tegen die tijd.

Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op de 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl.

Beek en Donk – De jeugdcommissie 
van Badmintonclub van Badmintonclub 
Mixed heeft op vrijdag 20 juni weer 
een vriendjesavond gehouden. De ei-
gen jeugdleden kunnen op die avond 
een vriend of vriendin meenemen om 
een keer te komen badmintonnen. Daar 
werd door de jeugdleden ook afgelopen 
vrijdag gretig gebruik van gemaakt.

Bij Badmintonclub Mixed wordt bij de 
jeugd in twee groepen getraind. Ook 
tijdens de vriendjesavond werd deze in-
deling aangehouden. In het eerste uur 
werden op tien banen tien verschillende 
spellen gedaan. En natuurlijk hadden ze 
allemaal met badminton te maken. De 
kinderen gingen in groepjes van 4 alle 
spellen langs. Bij elk spel stond een be-
geleider die uitleg gaf en de punten bij-
hield. De kinderen moesten onder andere 
korfballen met ballonnen en een bad-
mintonracket, badmintondarts spelen en 

shuttles in blikken slaan. En dat viel niet 
altijd mee. Toch waren alle kinderen erg 
enthousiast en vloog de tijd om. 

In het tweede uur ging de jeugd wed-
strijdjes spelen, maar daarbij kregen ze 
elke keer een andere opdracht: tafelten-
nisbadminton, tweelingbadminton, al-
leen in het voorveld spelen en jongens 
tegen de meiden. Dit leverde hilarische 
momenten op waar flink om werd gela-
chen. Na iedere wedstrijd moest er wor-
den gedobbeld om daarmee een reken-
som op te lossen. 

Vrijdag 27 juni staat de return van de uit-
wisseling met Ganzeveer uit Aarle-Rixtel 
op het programma. Een groep senioren 
komt bij BC Mixed een gezellig avondje 
badmintonnen. Daarover volgende week 
meer in deze krant. Kijk voor meer infor-
matie op www.bcmixed.nl of volg BC 
Mixed op Facebook en Twitter.

Heel belangrijk bij badminton. Hoe 
houd ik mijn racket goed vast? 

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

Prachtige Kozijnen
van kunststof of hout

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NLPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONKPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONKPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL

HEEL VEEL OPRUIMING!

BEKIJK DE STICKERS IN ONZE WINKEL
OP=OP

€10 €15 €25
€35

€45
Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

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

E V E N E M E N T E N
Vrijdag 27 juni 
Zand, Modder en Waterspeeldag
14.00 uur, speelweide Agrarische 
Kinderopvang ‘t Heikantje, Aarle-Rixtel

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

Def Americans
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

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

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

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

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

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

Zondag 29 juni 
RCL Wandeltocht
7.00 uur, RCL Accommodatie, Lieshout

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

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

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

Früh-Spätshoppen tussen de koeien
11.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

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

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

Korenfestival
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

WK party De Tapperij met DJ’s!
15.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk
 
WK 2014 Nederland - Mexico met BBQ
16.00 uur, Herberg `t Huukske, Beek en Donk

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

Live WK kijken
18.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Maandag 30 juni 
Sponsorloop Daltonbassisschool ‘t 
Otterke
13.30 uur, Rondom het bosje bij 
Dierenpark Regtereind, Beek en Donk

Dinsdag 1 juli 
‘Zomer daar zit muziek in’ door de 
Stoomafblaaskapel
19.30 uur, Eendrachtpleintje, 
Beek en Donk

Woensdag 2 juli 
Zomeravond Bridge ‘t Koppeltje
19.00 uur, Café-Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Donderdag 3 juli 
Musical groep 8 - Basisschool 
Bernadette
14.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 4 juli 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

WiSH Outdoor
19.00 - 01.00 uur, Festivalterrein ‘de 
Aa’, Beek en Donk

Zaterdag 5 juli
WiSH Outdoor
14.00 - 02.00 uur, Festivalterrein ‘de 
Aa’, Beek en Donk

Zondag 6 juli 
WTC Beek en Donk, Heusden
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Zomerveldtoertocht ‘Aan de Wielen’
8.00 uur, Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

WiSH Outdoor
14.00 - 23.30 uur, Festivalterrein ‘de 
Aa’, Beek en Donk

Maandag 7 juli 
Harmonie St. Caecillia
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 8 juli 
Zomerconcert Harmonie 
‘De Goede Hoop’
19.30 uur, Terras ‘De Vrienden’, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 11 juli 
Echte Mannenavond - Bourgondische 
Buiten Barbecue!
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Tuinconcert
19.30 uur, De Muziektuin, 
Beek en Donk

Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 12 juli 
De nieuwe kleren van de keizer
19.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Zondag 13 juli 
WTC Beek en Donk, Ospelsepeelroute
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

WK Finale!
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Live WK Finale
22.00 uur, Café Zaal v/d Burgt,
Beek en Donk

Maandag 14 juli 
Ronja de roversdochter
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 17 juli 
De grote poepshow - Hakim
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 19 juli 
Dimitri van Toren
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL


