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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Kindervoorstelling:
Sneeuwwitje & the dwarfs

zo 31 juli & do 4 aug - 14:30 uur

Seniorenmiddag:
Ten Blakke

woensdag 3 aug - 13:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

Redacteur: Mariëlle de Beer

Aarle-Rixtel – Heeft u hem al ge-
zien? De film ‘Renesse’ draait mo-
menteel in alle Pathé-bioscopen 
van Nederland. Een komedie ge-
regisseerd door Willem Gerritsen, 
wiens ouders al dertig jaar in de 
voormalige jeugdboerderij aan de 
Sengersweg in Aarle-Rixtel wonen. 
De MooiLaarbeekKrant was bij hen 
te gast en genoot aandachtig van 
het levensverhaal dat de ouders van 
Willem enthousiast optekenden.

Willems jeugd
“Willem is in Den Haag geboren. 
Toen Willem drie jaar oud was, zijn 

we naar Helmond verhuisd en van-
af zijn zesde levensjaar woonde hij op 
deze prachtige plek in Aarle-Rixtel”, 
vertelt moeder Martine. “Willem 
heeft de Wilhelmina basisschool 
in Helmond doorlopen en koos na 
de basisschool voor het Carolus 
Borromeus College in Helmond. Tot 
op de dag van vandaag ziet Willem 
zijn vrienden van het Carolus nog 
jaarlijks om gezamenlijk een hapje te 
eten en bij te kletsen.”

De drang om films te maken zat er 
al op jonge leeftijd in. “Zijn eer-
ste film maakte Willem in de derde 
klas van de basisschool. Een heuse 
Ferrari speelde een belangrijke rol in 

deze film, dat regelde hij toen al al-
lemaal zelf, zo klein als hij was! Op 
het Carolus maakte Willem de eind-
examenfilm, welke met erg veel en-
thousiasme werd ontvangen”, lacht 
vader Dick.

Na de middelbare school gaat Willem 
in Amsterdam wonen en studeert hij 
Film en Cultuurwetenschappen. Hij 
woont ook een tijd in Parijs om de 
Franse taal te leren. Willem verhuist 
uiteindelijk terug naar Amsterdam 
en houdt de studie Film- en 
Cultuurwetenschappen na twee jaar 
voor gezien. Hij gaat Filosofie stu-
deren en haalt zijn propedeuse. Hij 
wordt tot tweemaal toe afgewezen 

op de Filmacademie. “Willem is au-
todidact (iemand die zijn kennis door 
zelfstudie en los van iedere begelei-
ding door een educatieve organisa-
tie of opleiding heeft verkregen)”, 
vertelt Martine. “In zijn studenten-
tijd begint hij samen met een vriendje 
met het maken van reclamefilmpjes.” 
Hij blijkt talent te hebben want som-
mige van deze reclamefilmpjes sco-
ren miljoenen hits op YouTube, waar-
onder ‘Walking over water’ dat maar 
liefst 13 miljoen hits scoort. Willem 
woont in die tijd ook in Londen om 
een poging te doen internationaal 
door te breken met die filmpjes.

Lees verder op pagina 5

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – “De gemeente denkt 
niet aan goede huisvesting voor 
een langtermijnoplossing voor het 
Commanderij College”, vertelt Carla 
Grootjen, directeur van de middelba-
re school. Ze is hier verre van content 
mee. De gemeente laat weten dat er 
nog helemaal geen langetermijnoplos-
sing bekend is. 

De Kleine School  
Al sinds de nieuwbouw kampt de mid-
delbare school met ruimtegebrek. Sinds 
anderhalf jaar zijn ze in gesprek met 
de gemeente hierover. Vorige week 
bracht het Commanderij College een 
persbericht naar buiten waarin zij lie-
ten weten dat de gemeente Laarbeek 
kiest voor een onnatuurlijke langeter-
mijnoplossing, door een samenwer-
king met het primair onderwijs aan 
te gaan. In de verklaring van de ge-
meente staat dat er nog helemaal geen 

langetermijnoplossing genomen is. Het 
mandaat hiervoor ligt bij de gemeente-
raad en die heeft er tot op heden nog 
geen besluit over genomen. 

“Al eerder is het in gesprekken erover 
gegaan om ons in een basisschool te 
plaatsen. Wij hebben zelf een plan uit-
gewerkt ‘De Kleine School’, dat we 
aan de gemeente hebben voorgelegd. 
Maar de gemeente wil daar helemaal 
nog niet aan denken.” Grootjen is ab-
soluut niet blij hiermee. “Huisvesting 
in een basisschool is geen oplossing. Je 
kunt deze twee onderwijsvormen niet 
met elkaar combineren. Daarnaast zou 
er na elke les een soort van volksver-
huizing ontstaan, omdat de voorzie-
ningen nog een paar honderd meter 
van het Commanderij College afstaat. 
Ook hebben wij op het Commanderij 
College speciale praktijklokalen nodig. 
Die zijn er niet in een basisschool.” 

Noodlokalen 
Een dag na het naar buiten gebrach-
te persbericht van het Commanderij 
College publiceerde de gemeente het 
collegebesluit op haar website. Hierin 
staat te lezen dat de gemeente per di-
rect kiest voor twee noodlokalen om het 
probleem op de korte termijn zo spoe-
dig mogelijk aan te pakken. Grootjen is 
enorm verbaasd. “Daar wisten wij nog 
niets van. Via de media hebben we dit 
moeten vernemen. Het is eind juli. Wij 
moeten onze spullen voor het nieuwe 
schooljaar al in orde hebben. Wij wis-
ten niets van die noodlokalen en heb-
ben zelf dus al voor een oplossing ge-
zorgd voor komend schooljaar.” 

Grootjen is teleurgesteld in de gemeen-
te. “Tot vandaag zijn we blijven hopen 
op een passende oplossing, maar na 
anderhalf jaar praten is er nog geen op-
lossing die past bij het voortgezet on-
derwijs voor de korte termijn en al he-
lemaal niet voor de lange termijn. Een 

mogelijke reden voor deze onrealisti-
sche oplossing is dat een visie op het 
voortgezet onderwijs en een adequaat 
onderwijsbeleid in Laarbeek ontbreekt. 
De gemeente heeft het proces het af-
gelopen half jaar enorm vertraagd, 
door telkens opnieuw tijd te vragen 
om zaken verder uit te werken, maar 
uiteindelijk krijgt het Commanderij 
College geen werkbare oplossing. Ik 
kan hierbij dan ook concluderen dat 
deze gemeente de maatschappelij-
ke ontwikkelingen en de goede pres-
taties van de school onbelangrijk vindt 
en Laarbeekse ouders blijkbaar vraagt 
hun vmbo-kinderen na 35 jaar nood-
bouw, wederom voor lange tijd met 
een noodvoorziening de toekomst in 
te sturen.” 

De gemeente Laarbeek en het 
Commanderij College hebben dinsdag 
met elkaar contact gehad. “Dat is goed 
nieuws. We zitten weer om tafel”, al-
dus Grootjen.  

Roots regisseur Willem Gerritsen liggen in Aarle-Rixtel

Wat verbindt de � lm ‘               ’ met Laarbeek?Wat verbindt de � lm ‘               ’ met Laarbeek?

Per direct twee noodlokalen voor het Commanderij College 

“Gemeente heeft geen werkbare langetermijnoplossing” 
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Fotografi e 
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Liesbeth van Boxtel
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P. Skauwe 
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Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

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

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

DANK BETUIGING

De Florentiusdreef vormt de scheiding tussen het plan Strijp en het westelijk 
gelegen buitengebied. Deze straatnaam is genoemd naar Floris van Eijck, die 
zichzelf ook Florentius noemde. Floris was een telg van de bekende adellijke 
familie van Eijk en woonde op het kasteeltje Strijpsoord, vlakbij kasteel Croy. 
De familie Van Eijck had in onze contreien vele bezittingen, zoals het Blockhuis 
op de Grote Overbrug en het 'Goed de Kleine Overbrug', tot 1968 behoren-
de tot de gemeente Aarle-Rixtel. Weer terug naar de Florentiusdreef. In het 
jaar 1659 werd hier door eerdergenoemde Floris een weg aangelegd tussen 
Strijpsoord en de Lieshoutseweg, zo blijkt uit het oud-archief van Aarle-Rixtel. 
Het was dan ook niet meer dan logisch om deze 'dreef' naar Floris te noemen. 
Want historisch gezien was hier al eeuwenlang sprake van een dreef, dus een 
veedrift, een pad waarover het vee werd gedreven. Nu is het een straat met 
meer allure. De hier gebouwde vrije sectorwoningen voldoen allemaal aan het 
hier geldende strenge beeldkwaliteitsplan. Er is dan ook niet voor niets geko-
zen voor een wat chiquere naam. Alleen deze naam al heeft de WOZ-waarde 
van de woningen flink omhoog geschroefd! Dat zou anders zijn geweest met 
een naam als 'Moddersteeg'. Maar daar wil niemand wonen! Aan de westkant 
van de Florentiusdreef heeft de gemeente een mooi landschappelijk gebiedje 
ontwikkeld, waar nu korenvelden staan te wuiven, gedrapeerd met korenbloe-
men, gele ganzenbloem, kamille en andere ouderwetse akkerkruiden. Weet 
u trouwens dat deze akkerkruiden van oorsprong uit Voor-Azië komen, on-
der andere uit Mesopotamië? Ze zijn samen met de eerste graansoorten zo’n 
7000 jaar geleden hier terechtgekomen. Behalve koren staan aan deze kant 
van de Florentiusdreef ook ouderwetse hoogstamfruitbomen. En in een van 
de houtwallen staan bijenkasten. De bijen hoeven niet ver van huis om nectar 
te verzamelen, gezien het groot aantal bloeiende planten. Je vindt er zelfs het 
zeldzamere grasklokje. Ga er zelf maar eens kijkje nemen. Het is beslist de 
moeite waard!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

DE FLORENTIUSDREEF0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

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

De vraag van deze week: 
Wie weet wie deze vrouw is?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de 
redactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van twee weken geleden kwamen di-
verse reacties binnen:

De gezinsfoto is de familie Gilsing - vd linden uit 
de Mariastraat uit Mariahout. Zij hadden vroeger 
het pompstation.
Groet, Nettie van der Linden

Op de foto van deze week staan mijn opa en 
oma Gilsing-van der Linden met hun kinde-
ren, mijn ooms, tantes en moeder. Zij woonden 
in de Mariastraat in Mariahout (recht tegenover 
de kerk) waar opa hoefsmid was, ze een winkel 
hadden met huishoudelijke artikelen en een ben-
zinepomp. De foto is genomen t.g.v. hun 25-ja-
rig huwelijk.  Bovenste rij v.l.n.r: Ad Gilsing, Net-
ty van Asten-Gilsing, Wim Gilsing, Hein Gilsing, 
Miet Gilsing-van der Linden, Tiny Gilsing, Henk 
Gilsing, Gerda Maas-Gilsing. Onderste rij v.l.n.r:, 
Maria van Hooff-Gilsing, Jan Gilsing, Jaantje van 
Eijndhoven-Gilsing, Christien Verhagen-Gilsing, 
Mien de Wit-Gilsing, Benny 
Gilsing.

Met vriendelijke groeten,
Karien Rijpkema-Maas

De Fam Gilsing uit Mariahout
Met vriendelijke groet, Gerrie 
en Coby

Historische beelden

Eijndhoven-Gilsing, Christien Verhagen-Gilsing, 

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

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

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

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
afdruk ringen

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Jack Russel Wallie is een oude 
bekende van onze dierenopvang. 
Een paar jaar geleden is zij als 
vondeling bij ons terechtgekomen. 
Gelukkig werd er voor Wallie snel 
een nieuw baasje gevonden en 
daar had zij een heerlijk leven. 
Maar helaas kan haar baasje 
wegens gezondheidsproblemen 
niet meer voor Wallie zorgen.
Wallie is een hondje dat makkelijk 
in de omgang is. In huis gedraagt 
ze zich keurig en ze loopt goed 

mee aan de lijn (loslopen is ze niet gewend). Maar bovenal is ze erg lief, 
sociaal en geniet ze van de aandacht die ze krijgt. Vuurwerk en onweer vindt 
ze spannend, hier schrikt ze van. Wallie kan goed met kinderen overweg, 
maar gezien haar leeftijd plaatsen we haar op een rustige plek en is een gezin 
met kleine kinderen wat te druk voor haar. Met andere honden kan ze goed 
overweg. 
Wie heeft er een mandje klaar staan voor dit lieve hondje en gunt haar een 
fijn leventje? Voor meer informatie over Wallie mag u contact opnemen met 
onze opvang, tel: 0492-381490 of kijk op onze site www.voorstegrootel.nl

Naam:        Wallie 
Leeftijd:     10 jaar

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle steun, 
medeleven en hartverwarmende reacties die wij hebben 

mogen ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze vader en opa

Toon Maas
Speciale dank gaat uit naar drs. Mechelinck.

Anny Maas-Swinkels
Kinderen: Helmie, Hanneke en Conny
Kleinkinderen: Roy, Ronald †, Anne, Kelly, Sandra, Roel en Lucie

Dankbetuiging

Zowel mogelijk in onze sfeervolle studio als op locatie

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?
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Openluchttheater luidt met geslaagde Zomerton de grote vakantie in 

Redacteur:  Marie-Christine van 
 Lieshout
Fotografen:  Marcel van de Kerkhof 
 (Beek en Donk) en 
 Johan Maas 

Mariahout - Het begint een traditie 
te worden. De zomervakantie starten 
met een bezoekje aan ‘De Zomerton’ 
in Openluchttheater Mariahout. Een 
enthousiast publiek ging weer la-
chend de zomer in.

Gastheer Berry Knapen
Op deze zwoele zomeravond hoeft op-
perstalspreker Berry Knapen niet over 
een ‘Regenton’ te spreken. “Ik pre-
senteer de show voor de zesde keer”, 
vertrouwt hij De MooiLaarbeekKrant 

toe. “Het is geweldig om te 
doen. Gelukkig 

geen regen zoals een paar jaar gele-
den.” Toen twitterde deze Absurdist 
de term ‘Regenton’. Van dit ongemak 
is vanavond geen sprake. Berry heeft 
al gauw een nadeel van het warme 
weer gevonden: muggen. Deze ste-
kende vrouwen omschrijft hij op een 
kolderieke manier. De stemming zit er 
bij het publiek meteen in.

Muzikanten
Het muzikale trio TADAA! warmt het 
publiek verder op. Vrolijk opkomend 
vanaf de tribune weten ze zelfs het 
haperende geluid te overtroeven. 
Het muzikale Helmondse gezelschap 
krijgt de handjes op elkaar met allerlei 
bekende melodieën waarbij humoris-
tische teksten op z’n Hellimonds zijn 
ingevuld. Het publiek zingt uit volle 
borst mee. 

Hans Keeris sjouwt zich achter en 
op het podium een ongeluk met zijn 
sousafoon. Als ‘de Bloasmuzikant’ 
hoest en rochelt hij om het minst of 
geringste. Samen met zijn ‘teerbemin-
de’ echtgenote heeft hij al heel wat 
pogingen ondernomen om te stop-
pen met roken. In rap tempo brengt 
hij perikelen uit het leven van ‘de 
Bloasmuzikant’.  In de auto op weg 
naar een optreden. “Ge moet wel 
een bietje harder rije, anders kriede 
dalijk een parkeerbon", waarna hij 
het uitproest en een trek van zijn 
sigaar neemt.

Crimineel en dronkaard
Crimineel Berry K. uit H. heeft 
de lachers in Mariahout op zijn 
hand. Berry Knapens nieuwste 
creatie loopt over van humor 
en woordgrappen. “Ik heb het 
zo druk. Ik moet een collega 

bellen als er bij mij thuis ingebroken 
moet worden.” Berry deelt zijn cel 
met een zware crimineel. “Het is een 
vent van 250 kilo.” Nadat het crimine-

le gespuis het podium heeft verlaten 
probeert Frank Schrijen, alias Gradje 
Boemel, dronken uit zijn woorden te 
komen. Gradje waggelt over het po-
dium en kan het niet laten om het 
Lieshoutse publiek te sarren. Als de 
Mariahoutse kerkklok elf slaat valt hij, 
zo dronken als hij is, bijna om. “Elf 

uur”, lispelt hij. “We moeten naar de 
kerk.” Om na een paar tellen erach-
teraan te zeggen. “Ik kniel liever voor 
een ander kruis.” Het publiek in het 

openluchttheater krijgt waarvoor het 
kwam: humor en vermaak. Na afloop 
maakt de band Alive@nine het feestje 
compleet. Met hun stemmig gezon-
gen covers verzorgen zij ‘het toetje’ 
van de avond. Het publiek is de grote 
vakantie met een lach begonnen.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Johan Maas
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 28 juli-3 augustus 2016

Donderdag 28 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout  Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 29 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 30 juli 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, 
Miet Dekkers-Bouw (nms KBO), Toon van 
Alphen (mged), Tonnie Berkvens-Leenders 
(mged), Noud van Kleef en overleden ouders 
van Kleef-Merks.

Zondag 31 juli

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Jan van 
den Bogaard (sterfdag), Cor Verschuuren 
(par), Ben Loomans, Overleden ouders 

de Jong–van Leuken, Overleden familie 
Verbakel–van de Zanden, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Mark 
Raaijmakers en overleden familieleden, Jan 
van der Kam

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Mien en Bert 
van der Linden, Antonius van den Heuvel, Jet 
Hellings-Kastelijn, Herman Huisman, Harrie 
Bouw, Jan de Groot.

Maandag 1 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering 

Dinsdag 2 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 3 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor Nellie 
Bouwmans-Biemans en overleden 
familieleden.

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

12 september 19.30 uur 
Info avond Vormsel Onze Lieve Vrouw 
Presentatiekerk te Aarle-Rixtel

14 september 20.00 uur 
Info avond Eerste Heilige communie 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te 
Mariahout

27 september 09.00 uur 
Bedevaart Kevelaer

9 oktober 10.00 uur 
Eucharistieviering Onze Lieve Vrouw 
Presentatiekerk te Aarle-Rixtel waarna 
vrijwilligersmiddag
Geen viering die dag in Lieshout om 
09.30 uur en geen viering in  Beek en 
Donk om 11.00 uur.
Wel op zaterdag 8 oktober om 18.30 
uur in Mariahout

Agenda

Meer complexe kleine chirurgische ingrepen na scholing mogelijk in huisartspraktijk

Samenwerking Elkerliek en huisarts: goedkopere 
zorg, dichtbij patiënt
Beek en Donk - Het Elkerliek zie-
kenhuis in Helmond is een unieke 
samenwerking gestart met huisart-
senpraktijk Leonardus in Helmond 
en Medisch Centrum Beek en Donk. 
Waar patiënten eerst voor meer 
complexe kleine chirurgische ingre-
pen naar het ziekenhuis in Helmond 
moesten komen, kunnen zij nu terecht 
bij hun eigen huisarts in de buurt. Een 
schoolvoorbeeld van zorg op maat.

De huisartsen zijn door de chirurgen 
van het Elkerliek extra geschoold in 
het uitvoeren van meer complexe 
kleine chirurgische ingrepen, zoals het 
verwijderen van grote vetbulten of 
springvingers (trigger finger). Chirurg 
Tammo de Vries Reilingh: “We heb-
ben de huisartsen bijgeschoold in 

het uitvoeren van kleine chirurgische 
vaardigheden. De chirurgen van het 
Elkerliek geven elk jaar scholing aan 
alle huisartsen in de regio Helmond. 
Ook werken we mee in de huisartsen-
praktijk, zodat huisartsen nu veilig en 
zelfstandig meer complexe kleine in-
grepen kunnen uitvoeren. Het is vrien-
delijk voor de patiënt, het is ook goed-
koper en bevordert de samenwerking 
tussen huisarts en chirurg.” Geert 
Oerlemans is huisarts bij Medisch 
Centrum Beek en Donk, en voert klei-
ne ingrepen zelf uit: “Ook voor mij 
als huisarts is deze samenwerking een 
meerwaarde. Ik heb mijn expertise als 
huisarts vergroot waardoor ik meer zelf 
kan doen. Ik vind daar ook een stukje 
uitdaging in. Je merkt daarnaast dat 
patiënten meer rust hebben, omdat 

ze in hun vertrouwde omgeving ge-
holpen worden. Het bieden van deze 
vorm van zorg op maat wordt dus ook 
door de patiënt zeer gewaardeerd.”

Goedkopere zorg
Bijkomstig voordeel van de samen-
werking tussen huisarts en ziekenhuis 
is dat het de zorg goedkoper maakt. 
Bovendien gaat de behandeling van 
de huisarts niet van het eigen risico 
af van de patiënt. Ook zorgverzeke-
raar CZ is positief over het belang van 
deze samenwerking. Met de zorgver-
zekeraar is een contract van drie jaar 
afgesloten om deze kleine chirurgische 
ingrepen in de huisartsenpraktijk te 
ondersteunen. 

Geslaagde picknick Zonnebloem Beek en Donk
Beek en Donk – De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk had dinsdag 19 juli 
een picknick bij de Kokse Hoeve. Ze 
vertrokken met 73 gasten en vrijwilli-
gers om 11.00 uur. 

Eerst brachten zij een bezoek aan het 
Esdonks Kapelleke (spijkerkapel). Het 
Esdonks Kapelleke wordt perfect on-
derhouden door een groep vrijwilli-
gers. Een vrijwilliger vertelde waarom 
het Kapelleke zo bekend is geworden. 
De gasten luisterden vol belangstel-
ling, waarna er  nog gelegenheid was 
om een kaarsje aan te steken. 

Om 12.00 uur arriveerden ze bij de 
Kokse Hoeve, waar iedereen genoot 
van een heerlijke picknick. Niemand 
kwam iets tekort. Dank aan de 

organisatie en de  beheerders van De 
Kokse Hoeve. Het was een geweldige 
ontspannende activiteit, die door ie-
dereen zeer gewaardeerd werd. 

De Zonnebloem wenst iedereen een 
fijne vakantie toe en ziet elkaar graag 
weer bij hun volgende activiteit op 27 
september in Herberg 't Huukske.

SNS Betalen: Beste Betaalrekening van 2016
Advertorial

Ik heb opnieuw goed nieuws dat ik 
graag met u wil delen. SNS Betalen 
is namelijk voor de 3e keer op rij uit-
geroepen tot de beste betaalrekening 
door onafhankelijk productvergelijk-
er MoneyView. SNS Betalen kreeg 
van Moneyview vijf sterren voor prijs 
en voorwaarden.

Waar de rekening dan in uitblinkt? 
SNS onderscheidt zich vooral met 
de mogelijkheid om 3 dagen rood 
te staan zonder dat de klant rente 
betaalt, rente die de klant krijgt 
over zijn of haar geld tot €5.000 en 
vanaf dit jaar ook met de nieuwe 
aankoopverzekering.

5 sterren voor prijs
MoneyView beoordeelt elk jaar de 
verschillende betaalrekening voor 
particulieren. Dit jaar vergeleken 
ze 13 rekeningen op prijs en voor-
waarden. Voor de prijs heeft Mon-
eyview gekeken naar de standaard 
kosten per jaar, de kosten voor een 2e 
bankpas en creditcard, de rente die 
de klant krijgt over zijn of haar geld 
op de betaalrekening en de rente die 
de klant betaalt bij roodstand.

5 sterren voor voorwaarden
Voor de voorwaarden heeft de pro-
ductvergelijker gelet op:
• de rente voor rood staan
• de mogelijkheden om contant geld 

te storten
• mobiel bankieren

• online inkomsten en uitgaven in 
kaart brengen

• mogelijkheid om rood te staan.
Een nieuw onderdeel dat Moneyview 
dit jaar heeft meegenomen is de 
aankoopverzekering voor spullen die 
de klant koopt met zijn of haar bank-
pas. SNS Betalen is de enige betaal-
rekening die deze verzekering biedt. 

Wilt u nu ook graag zo’n fijne SNS 
Betalen openen? Dat kan! Regel het 
via de site of kom voor persoonlijke 
hulp naar onze winkel op het Ridder-
plein 27 in Gemert. U kunt dan ook 
gratis gebruik maken van de Over-
stapservice. Daarmee stapt u zonder 
gedoe over van de ene naar de an-
dere bank.

Voor de jeugd tot 25 jaar hebben 
we op dit moment een speciale ac-
tie. Een gratis SNS Jongerenrekening 
met €20,-- cadeau. Kijk even voor de 
voorwaarden bij deze actie op 
snsbank.nl/jongeren. 

Pim van Zutven

Ridderplein 27
5421 CW Gemert
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Lieve goedheid, het moet echt 
niet bonter worden. Tijdens de 
Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro zullen de atleten naast hun 
discipline  ook flink aan bedsport 
kunnen doen, want er worden maar 
liefst 450.000 condooms uitgedeeld. 
Elke sporter kan daarmee tijdens de 
spelen 84 keer de liefde bedrijven. 
Dan zouden ze P. Skauwe na 
zeventien dagen enkele weken naar 
een kuuroord kunnen sturen om bij 
te komen. Zouden die sporters de 
energie niet beter kunnen gebruiken 
voor de echte wedstrijd, een stevige 
vrijpartij kost immers ook de nodige 
energie. Daartegenover geeft een 
orgasme een flinke dosis dopamine 
vrij dat goed is voor zelfvertrouwen en 
rust, wat soms heel belangrijk is voor 
je focus. Veilig vrijen is het advies om 
verschrikkelijke geslachtsziektes te 
voorkomen en te zorgen dat niet een 
van de 175.000 zaadcellen die in een 
eicel passen een van de 34.000 eitjes 
van het damesgeslacht bevrucht. 
Lastige keuze dus… Wel of geen 
seks voor je wedstrijd? Net zo lastig 
als de vraag wat er eerder was, de 
kip of het ei. In 2006 is het antwoord 
op deze vraag bekroond met een lg 
Nobelprijs. Dat is een alternatieve 
nobelprijs dat uitgekeerd wordt aan 
een onderzoek dat je eerst doet lachen 
en daarna tot nadenken stemt. De 
genius achter deze prijs stuurde zelf 
ooit een kip en een ei van Chicago 
naar new York. De kip per auto, 
het ei per trein. De auto arriveerde 
als eerste waarmee aangetoond is 

dat de kip er eerder was dan het ei. 
De dierenbescherming vond deze 
onderzoeksmethode maar niets. 
Aan kippen en eieren zitten aspecten 
waaraan je bij een omelet nauwelijks 
denkt. Een dooier bijvoorbeeld is één 
reusachtige cel. Schuur een bruin 
kippenei eens mooi glad, dan wordt 
het prachtig wit. Of dat een vers ei 
zinkt en een oud ei blijft drijven door 
de grotere luchtkamer die gevuld zijn 
met gassen die de traditionele 
stank doen ontstaan. Ook sta 
je er bijna nooit bij stil dat een 
kippenei 17.000 poriën heeft die 
allerlei geuren uit de omgeving 
heel snel opnemen. Allemaal 
weetjes waar je voor de rest 
niet veel aan hebt.
Beter een half ei dan een 
lege dop, het ei wil wijzer 
zijn dan de kip, het ei van 
Columbus, zijn ei niet 
kwijt kunnen, op eieren 
lopen, eieren voor zijn 
geld kiezen. Je kunt niet 
zeggen dat er over een 
ei geen spreekwoorden 
bedacht zijn. Raadsels zijn er 
ook genoeg maar de raarste 
is toch wel: Hoe gooi je een 
ei tegen een muur zonder dat 
het kapot gaat? Door er de kip 
omheen te laten zitten. Een dichter 
werd gevraagd hoe hij een 
gedicht schreef. Zijn antwoord: 
“Heel eenvoudig, zoals een 
haan een ei legt.”

Eitje Volgens P. Skauwe
COLUMN

Vakantiesluiting
Van 25 juli t/m 4 september
is er geen inloopspreekuur  
in het Ontmoetingscentrum

in Beek en Donk.

Telefonisch blijven we bereikbaar op:

(0493) 49 76 66

www.wocom.nl

Vervolg van de voorpagina

"Als regisseur moet je echt álles weten"

Redacteur: Mariëlle de Beer

Talent dat wordt opgemerkt
In plaats van studeren begint Willem 
zijn eigen productiebedrijf en regis-
seert hij commercials, bedrijfsfilms en 
muziekvideo’s. Al snel wordt Willem 
opgemerkt door het gerenommeerde 
productiebedrijf CZAR. “Deze pro-
ductiemaatschappij heeft een connec-
tie met alle grote reclamebureaus”, 
legt Martine uit, “en het duurde dan 
ook niet lang of Willem maakte pro-
motiemateriaal voor onder andere 
de Nederlandse Spoorwegen, LG, 
de Hartstichting, Hi-Tec, TomTom 
en Allsecur en commercials voor 
Heineken, Disney, Auping en Coca-
Cola.” Willem ontving in 2008 een 
Young Director Award in Cannes en 
twee bronzen Cannes Lions met zijn 
werk voor TomTom en Hi-Tec. In 2011 
werd Willem door het CFP (Creative 
Film Productions) in New York als één 
van de 50 jonge personen uitgeno-
digd en aangemerkt als veelbelovend 
talent in de creatieve wereld wereld-
wijd. In 2015 werd Willem uitgeroe-
pen tot beste commercial regisseur 
van Nederland, met name door het 
maken van de commercials voor de 
Nederlandse Spoorwegen. 

En toen was er de eerste ‘echte’ film 
van Willem
“Je telt in Nederland pas echt mee als 
regisseur als je je eerste bioscoopfilm 

hebt gemaakt, ongeacht of deze nu 
wel of niet goed ontvangen wordt”, 
vervolgt moeder Martine. “Dutch 
Film Works heeft Willem gevraagd 
de film Renesse te maken en Willem 
is op deze uitnodiging ingegaan. Wij 
mochten een keer een dag meekijken 
tijdens het opnemen van de film. Diep 
respect hebben we voor hem; als re-
gisseur moet je echt álles weten. Het 
is kei- maar dan ook keihard werken. 
Voor een perfectionist als Willem was 
het regisseren van een film een hels 
karwei, gaf hij zelf achteraf ook toe.”

Willems broer Dirk heeft het script ge-
schreven voor de film. Hoe bijzonder 
is dat: Ook (Willems enige) broer Dirk 
blijkt in de filmwereld actief te zijn! 
“Dirk heeft Economie gestudeerd en 
heeft een aantal jaren gewerkt op het 
ministerie van Economische Zaken”, 
vertelt vader Dick, “totdat hij op een 
dag bedacht ‘als ik dit nog vijftig jaar 
moet doen, word ik gek’! Hij gooide 
het roer om. Schrijven, dat was wat 
Dirk graag deed en waar hij ook ta-
lent voor bleek te hebben. Samen met 
Willem verdient Dirk tegenwoordig 

zijn geld in de filmindustrie met het 
schrijven en ‘editen’ van filmscripts.”

Renesse, de film…
Op het strand van Scheveningen 
vond op 7 juli jongstleden de première 
plaats van ‘Renesse, de film’. “Een dag 
om nooit meer te vergeten”, vertelt 
Martine. “In zijn speech bedankte onze 
Willem niet alleen ons als ouders voor 
het feit dat we hem altijd gesteund 
hebben maar ook zijn broer Dirk omdat 
hij zo trots was op hoe ze samen functi-
oneren als een team. Ik kan je vertellen, 
dan word je als ouders even helemaal 
weggeblazen; hoe mooi kan het zijn?” 

“Renesse is eigenlijk een Nederlandse 
uitvoering van American Pie”, vervolgt 
Martine. De film vertelt het komische 
verhaal van puber Bas (Niek Roozen) 
die van zijn stervende opa (Peter Faber) 
een duidelijke boodschap meekrijgt: 
wacht niet met vrouwen versieren 
want je moet ‘de melk schenken als 
‘ie vers is’. Als Bas daarna de opdracht 
krijgt de as van zijn opa uit te strooi-
en in Renesse, besluit hij dit advies op 
te volgen in de zomervakantie. Samen 

met zijn neef Thijs en twee vrienden 
zet Bas koers richting Zeeland om daar 
eindelijk eens een meisje te scoren met 
alle hilarische gevolgen van dien. “De 
jongens doen stoer maar zijn zó aan-
doenlijk”, lacht Martine. 

Trotse ouders en ambities
Willem woont in Amsterdam maar be-
zoekt eens in de zoveel tijd het ouder-
lijk huis in Aarle-Rixtel. “Pas geleden 
moesten we voor hem nog een gitaar 
bekijken in Venray. “Willem heeft al-
tijd en eeuwig zijn gitaar bij zich”, valt 
Martine bij, “dat is zijn manier om tot 
rust te komen en te ontspannen. Hij 
weet alles van muziek en zingt zelf 
ook een aardig deuntje mee. Willem 
is vaak onderweg maar zelden zonder 
zijn gitaar!”

Willem is bezig zich zo breed mogelijk 
te oriënteren. “Hij is begonnen met het 
maken van commercials, toen kwam 
de film en nu is hij alweer bezig met 
zijn volgende klussen; het regisseren 
van de nieuwe seizoenen van de be-
kende Nederlandse series ‘Smeris’ en 
‘Penoza’. Broer Dirk is fulltime bezig 
met het schrijven van scripts. Wij zijn er 
ontzettend trots op dat onze kinderen 
het zo goed samen kunnen vinden! En 
nu hebben we genoeg opgeschept!”, 
besluiten de trotse ouders met een 
glimlach van oor tot oor…

Willem is autodidact

Martine en Dick Gerritsen in Aarle-Rixtel
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Uitleg van recept:

Maak eerst de guacamole: Maak de avo-
cado’s schoon en snijd ze in kleine blok-
jes. Snipper het sjalotje, knoflook en de 
rode peper zeer fijn. Maak de tomaat 
schoon en verwijder de zaadlijsten en 
snijd in kleine blokjes.  Meng alle in-
grediënten 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 ver-
wijder de zaadlijsten. Snijd de tomaten in blok-
jes. Verdeel 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. 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Maak eerst de guacamole: Maak de avo-

wijder de zaadlijsten. Snijd de tomaten in blok-
jes. Verdeel de tomaat, maïs,  rode peper en de helft van 

Ingrediënten1 zak tortillachips, naturel100 gr geraspte kaas 2 el crème fraîche2 tomaat1 rode peper, fi jn gesnedenGuacamole:1 klein blikje maïs2 avocado's1 limoen
1-2 eetl crème fraîche 1/3 rode peper1 sjalotje1 kleine tomaat1 teentje knofl ook

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:
Jans van de 

Heuvel
Meike Daniëls 

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

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

SudokuHard

7 3 2 5

9 2 1

6 8 1 3

2 9

7 5

3 7

6 2 5 9

7 4 6

8 6 7 4

Puzzle #260287

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AGRESSIEF
APPLAUS
BARBECUE
BUREAU
BURGERLIJK
CURSUS
DIEET

ECZEEM
FALIEKANT
GRENZELOOS
HARTSTIKKE
HOPELIJK
INTERVIEW
KANGOEROE

KROKUS
LINIAAL
LITTEKEN
NAMELIJK
ONWEER
PARALLEL
PRODUCT

RECHTSZAAK
RELAXED
SATELLIET
SIERAAD
STIEKEM
WEIFELEN
YOGHURT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BURGERLIJK GRENZELOOS HARTSTIKKE
RECHTSZAAK AGRESSIEF FALIEKANT
INTERVIEW KANGOEROE SATELLIET
BARBECUE HOPELIJK LITTEKEN
NAMELIJK PARALLEL WEIFELEN
APPLAUS LINIAAL PRODUCT
RELAXED SIERAAD STIEKEM
YOGHURT BUREAU CURSUS
ECZEEM KROKUS ONWEER
DIEET

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

Nijmeegse Vierdaagse

Nacho’s met guacamole
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Op een van de warmste dagen in juli reist 
De MooiLaarbeekKrant af naar Aarle-Rixtel. 
Op de Hagelkruisweg in Aarle-Rixtel doet 
Nollie Dekkers-Daniëls de voordeur open. 
Het gastvrije kopje koffie wordt afgeslagen. 
“Een sinas dan?” Daar kan de redacteur 
geen ‘nee’ op zeggen. In de schaduw, naast 
een kinderzwembadje, genieten van een koel 
drankje en een goed gesprek.
    

Mooie verse bloemen op tafel, maar ook 
een droogboeket aan de muur. Een speciaal 
aandenken? “Het droogboeket is gegeven door 
mijn kleindochter Anne”, vertelt Nollie. “In 2010 
kreeg mijn man Martien te horen dat hij kanker 
had aan zijn blaas. Martien ging niet bij de pakken 
neerzitten. Hij kreeg een stoma en bouwde in 
die periode zijn stal om tot slaapkamer.” Een 
prachtige seniorenwoning verscheen onder de 
handen van Martien. “Echte liefde, hij had alles 

voor me over.” Nollie praat trots over haar man 
die in november 2012 te horen kreeg dat de 
kanker was uitgezaaid. “We waren net veertig 
jaar getrouwd. Samen met onze dochters hebben 
we de laatste maanden heel intensief samen 
geleefd. Vandaar het kinderbadje, aangeschaft 
zodat onze twee kleinkinderen Anne en Daan 
hier lekker in konden spelen.” Nollie vertelt dat 
de kleinkinderen van opa geld kregen om iets 
leuks voor zichzelf te kopen. Maar Anne kocht 
een grote bos bloemen voor opa. Deze bos 
hangt nog steeds als herinnering onder het 
afdak. Daan sloot met opa een contract af. Oma 
moest net als opa overal ‘ja’ op antwoorden. 
Martien tekende het met plezier. 

Nollie toont een fotoboek waarin de laatste 
maanden van Martien liefdevol zijn vastgelegd. 
Soms zag je Martien meeklussen in pyjama. 
Martien was geen mens die stil kon zitten? 
“Nee, prutsen was zijn grootste hobby”, lacht 

Nollie. “Alles waar een stekker aan zat kon hij 
maken. In Aarle-Rixtel en omgeving wisten velen 
hem te vinden. Jarenlang werkte Martien bij 
Gruijters in Stiphout. Na zijn pensioen hobbyde 
hij nog door in zijn eigen woning.” Nollie laat 
nog een gedeelte van de opslag van de spullen 
zien. “Nog niet alles is opgeruimd, dat komt wel 
een keer.” Afgelopen woensdag was het drie 
jaar geleden dat Martien overleed. “Hij was 68 
en is op zijn 69ste verjaardag gecremeerd.” 

De maanden voor zijn sterven had Martien 
intensief van zijn gezin genoten. Met zijn bed 
in de net gebouwde seniorenwoning kon hij alle 
activiteiten gadeslaan en hielp hij, waar hij kon, 
in zijn pyjama mee. 

Heb je zelf de draad weer opgepakt, Nollie? 
“Martien is mijn leven geweest, nu moet ik mijn 
eigen leven leiden", zegt Nollie resoluut. “Je moet 
er zelf op uit gaan.” Nollie leest veel en deze 
hobby leidde tot vrijwilligerswerk in de bibliotheek 
in ‘De Dreef’. Veel Aarle-Rixtelse mensen zullen 
Nollie kennen van de EHBO. Ruim twintig jaar 
gaf ze na de CITO-les aan de kinderen van 

groep acht. “Medische zaken hebben altijd al 
mijn interesse gehad", vertelt Nollie. Het was dus 
raar dat ze door een goedaardige tumor in haar 
hoofd opeens zelf het slachtoffer was. “Na de 
operatie heb ik restverschijnselen. Een daarvan 
is epilepsie.” Maar Nollie is geen type dat ‘achter 
de geraniums’ gaat zitten. In de bibliotheek is ze 
nog steeds te vinden.

Nollie Dekkers- Daniëls geeft haar pen door 
aan Jan en Martina van Turnhout uit Mariahout. 
Over twee weken een interview met hen in de 
MooiLaarbeekKrant.

kletskop pen Nollie Dekkers-Daniëls

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
 (Beek en Donk)

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

Oma moest net als opa overal 
'ja' op antwoorden

Nollie Dekkers-Daniëls

Bedankje
Na een zeer verrassende en leuke 
afsluiting van het seizoen willen 
wij iedereen bedanken. Shirley, 
Erwin, alle judoka’s, ouders, de 
familie, kennissen, wethouders 
en Radio Kontakt en De Mooi-
LaarbeekKrant. Voor hun bijzon-
dere verrassing en alle bloemen, 
apps, mails en kaarten die wij 
hebben gekregen. Wij zijn zeer 

trots op onze onderscheiding.

Wij wensen Shirley, Frank en 
Erwin dan ook heel veel succes in 
de toekomst toe met de judoclub 
Avanti.
 
Bert van Geffen en Laura Steegs

LEZERSPODIUM

In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail@jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

Scootmobiel gevallen
Mijn man reed vorige week op 
de Beemdkant (Beek en Donk) 
met zijn scootmobiel. Hij kwam 
hierbij ongelukkig ten val. 

Dankzij twee passerende vrou-
wen werd hij opnieuw in de 
scootmobiel geholpen. Na een 
bezoekje aan het ziekenhuis 
bleek zijn sleutelbeen gebroken 
te zijn.

Bij deze wil ik namens mijn man 
en mezelf de twee vrouwen har-
telijk danken voor hun hulp.

Dhr. en mevr. 
Verheijen

LEZERSPODIUM“Een gouden werknemer, met hart voor de zaak” 

Bert Swinkels na 44 jaar Vd Ven-Hollanders met pensioen 

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Het langst van ie-
dereen werkt ie er. Bert Swinkels. 
Vandaag – donderdag 28 juli – is zijn 
eerste vrije dag als gepensioneerde. 
Maar liefst 44 jaar lang zette hij zich 
vol passie in bij Vd-Ven-Hollanders in 
Beek en Donk. 

“Bert is een heel harde werker. Een 
uitmuntende werknemer voor ons be-
drijf”, vertelt eigenaar Rob Hollanders. 
Op 20 maart 1972 trad Bert in dienst. 

Toen nog bij gebroeders Vd Ven. Het 
bedrijf fungeerde toen vooral als sme-
derij en werkte veel voor AWB. Begin 
jaren tachtig sloeg de recessie toe. 
“Iedereen werd ontslagen, behalve 
Bert”, vertelt Rob. “Dat zegt natuur-
lijk genoeg.” Als enige werknemer 
ging Bert door. In de jaren die volgden, 
kwam er langzaamaan weer personeel 
bij. Waaronder ook Rob zelf, die in 
1988 begon bij dit bedrijf en in 1997 
compagnon werd van Gerard van de 
Ven. Het bedrijf groeide uit tot een 
installatiebedrijf. 

Afscheid 
Nu, 44 jaar nadat Bert in dienst trad, is 
het tijd geworden om van zijn pensioen 
te gaan genieten. Op eigen initiatief 
nodigde hij vorige week het personeel 
uit voor een barbecue bij hem thuis. 
“Dat was zijn manier om afscheid van 
het bedrijf en de werknemers te ne-
men. Erg mooi dat hij dit deed”, vertelt 
Rob. “Bert is een gouden werknemer. 
Een eigengereid persoon. Hij heeft al-
tijd hart voor de zaak gehad.”

Bert Swinkels in de showroom van Vd Ven-Hollanders. 
Na 44 jaar neemt hij afscheid van het bedrijf 
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Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  
 
Ten Blakke
13:30u - Seniorenmiddag

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  

Boomwhakalaa!!
14:30u - Drumdrumdrum.nl

Pearl Jamming 
20:30u - Pearl Jam Tribute

Dirk Scheele
14:30u - Op vakantie

Rob Scheepers
20:30u - Schroot

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
14:30u - Toneelvereniging Mariahout

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

Zo 31 juli 14:30 -  Do 4 aug 14:30

Sneeuwwitje & The Dwarfs
Toneelvereniging Mariahout (Jeugd)

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

Woensdag 3 augustus 13:30 uur

Ten blakke
Seniorenmiddag

Ieder jaar organiseren de KBO’s van Laarbeek een speciale 
seniorenmiddag in het theater. Deze dag wordt geleid door 
Henrie Bouwmans, die een aantal prominente Laarbeekse 
gasten ontvangt aan een grote ‘Brabantse’ tafel op het 
podium. De gesprekken worden afgewisseld met optredens 
van Lof!.  Entree € 5,00

Donderdag 25 augustus 14:30 uur

Boomwhakalaa!!
Drumdrumdrum.nl

Een ritmische, interactieve en kleurrijke voorstelling met 
liedjes, boomwhackers, shakers en trommels uit de hele 

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

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

wereld. De voorstelling zit vol sketches en Caribische 
liedjes over herkenbare thema’s en komische situaties. Het 
concert wervelt van energie, percussie, ritme, humor en 
liedjes die mee te zingen zijn door iedereen. Entree € 5,00 
(inclusief ranja) 

Vrijdag 26 augustus 20:30 uur

Pearl Jamming 
Pearl Jam Tribute

Pearl Jamming bewijst keer op keer zijn positie als dé Pearl 
Jam tribute band. Als een geoliede machine dendert de 
band over je heen, met hoogstaande solo’s, een strakke 
ritmesectie en charismatische frontman. Krachtige 
livemuziek en een energieke show, zoals we deze alleen van 
Vedder en zijn mannen zelf gewend zijn. Voorverkoop € 
12,50 - kassa € 15,00

Vrijdag 2 september 20:30 uur

Rob Scheepers
Schroot 

Brabants tonprater, stand-upcomedian, entertainer en 
columnist. Middels scherpe, hilarische en herkenbare 
verhalen schetst Rob Scheepers zijn worsteling met de 
vooruitgang. In ‘Schroot’ mijmert hij of het vroeger écht 
wel beter was. De charme van vroeger lijkt inmiddels 
ingehaald door inwisselbaarheid. Maar is dat eigenlijk wel 
zo erg? Voorverkoop € 15,00 - kassa € 18,00

Openluchttheater Mariahout
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Bedrijf: Van Rooy Tegels & Tegelwerken
Locatie: Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel
In gesprek met: Jan van Rooy

Redacteur:  Mariëlle de Beer

Aan de Torenakkerweg 3a in Aarle-Rixtel wordt de 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant gastvrij ont-
vangen in de aangepaste, opgefriste showroom van 
Van Rooy Tegels & Tegelwerken. Eigenaar Jan van 
Rooy vertelt vol passie over zijn vak en geeft trots 
een rondleiding.  

Jan vertel, hoe lang zit je al in het vak?
“Ik zit nu ruim dertig jaar in het vak. Vanaf 1994 
ben ik werkzaam als zelfstandige. Vanaf het jaar 
2000 werk ik vanaf deze locatie, waar we in 2003 
onze showroom hebben geopend. Onlangs heeft de 
showroom een grote opknapbeurt ondergaan, zo-
dat deze nu weer helemaal up-to-date is.”

Werk je vooral lokaal?
“Ik werk hoofdzakelijk binnen Laarbeek en omstre-
ken. Ik werk zonder personeel. Het voordeel is dat 
klanten van het moment van aanschaf tot aan de 
(in)bouw één en dezelfde persoon als aanspreek-
punt treffen en ik met veel oog voor persoonlijk 
contact mijn werkzaamheden kan uitvoeren. Samen 
met mijn vrouw Heidy beman ik de showroom en 
in de vakanties worden we hierin ondersteund door 
onze zoon Job.” 

Waaruit bestaan je werkzaamheden zoal Jan?
Jan: “Ik doe simpel gezegd ‘alles wat met tegels te 
maken heeft’, met als specialiteit badkamers en te-
gelvloeren. Maar ook het plaatsen van keukenach-
terwanden, reparaties na lekkages, verbouwingen of 
het aanleggen van een terras valt hieronder. Bij het 

plaatsen van een nieuwe badkamer, verzorg ik de 
sloop van de oude badkamer. Tegen een kleine ver-
goeding plaats ik desgewenst een nooddouche (in 
de garage of op zolder). Alles op een dusdanige ma-
nier dat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt. 
En niet te vergeten verricht ik ook veel aanpaswerk-
zaamheden in het kader van de wet WMO.”

De showroom is opgefrist. Wat is er precies ver-
anderd?
“De showroom is voorzien van een nieuwe collec-
tie tegels en uitgebreid met twee badkameropstel-
lingen. We bieden een breed assortiment tegels en 
sanitair aan van traditioneel tot de nieuwste trends. 
Qua nieuwste trends kun je denken aan hele grote 
wand- en vloertegels, zogenaamde ‘houtlooktegels’ 
of patroontegels. Bovendien kunnen wij als enige in 

Laarbeek tegels in alle varianten (wand, vloer, hout-
look of mozaïek) van het merk ‘Jos’ leveren.”

Eén van de badkameropstellingen uit de showroom 
dient ook als vakantie-actie, toch?
Jan vervolgt: “Klopt helemaal. We bieden een goe-
de kwaliteit sanitair aan voor een hele scherpe prijs! 
De actie geldt twee maanden en loopt erg goed. 
Voor meer (technische) informatie kunnen mensen 
het beste even onze website bezoeken, daar vind je 
alle details terug.”

Tot slot; de showroom is tijdens de bouwvakvakan-
tie gewoon open Jan?
“Dat klopt”, besluit Jan. “Dus als je vrij bent tijdens 
de bouwvakvakantie en op zoek bent naar nieuwe 
tegels, sanitair of de vakantie-aanbieding ‘live’ wil 

bekijken; dan ben je van harte uitgenodigd om onze 
vernieuwde showroom te bezoeken. De koffie staat 
klaar hier!”

Jan van Rooy Tegels & Tegelwerken is gevestigd te 
Aarle-Rixtel aan de Torenakkerweg 3a. Jan, Heidy 
en Job heten u van harte welkom in de vernieuw-
de showroom - ook tijdens de bouwvakvakan-
tie - van woensdag tot en met vrijdag van 13.30 
tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 
uur. Een afspraak buiten de reguliere openingstij-
den is uiteraard ook mogelijk! Bel voor meer in-
formatie naar 0492-381383 of bezoek de website 
www.vanrooydasmooi.nl. Een fijne vakantie toege-
wenst namens de familie Van Rooy!

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

IN GESPREK MET...  VAN ROOY 
            TEGELS & TEGELWERKEN

Ik maak alles zelf

Jan van Rooy

Project krokusbollen Laarbeeks 
Landschap
Laarbeek - Naast de bekende activi-
teiten proberen ze binnen Laarbeeks 
Landschap altijd nieuwe projecten te 
bedenken. Altijd met de doelstelling 
om de biodiversiteit te verbeteren 
en het landschap binnen Laarbeek te 
verfraaien.

Project krokusbollen
Begin december 2015 zijn met vrijwilli-
gers van Laarbeeks Landschap op een 
aantal plaatsen binnen Laarbeek kro-
kusbollen gepoot. De krokusbollen zijn 
gepoot op het fruitveldje bij het ont-
moetingscentrum aan de Otterweg, 
in de berm en een weiland op de 
Karstraat en in de berm bij de zichtstal 
voor varkens op de Vonderweg. Doel 
van dit project is om met bloeiende 
krokussen de voedselvoorziening voor 
bijen en andere insecten in het vroe-
ge voorjaar te vergroten. Daarbij geeft 
het ook nog een heel mooi beeld.  
Middels een actie willen zij in het 
najaar van 2016 alle inwoners van 
Laarbeek de mogelijkheid bieden om 
ook krokusbollen te poten in hun eigen 
tuin of wegberm. Indien u zich voor 1 
oktober 2016 aanmeldt als vriend van 
Laarbeeks Landschap kunt u in het 
najaar van 2016 gratis een zak met 

krokusbollen af komen halen bij Marcel 
van der Heijden, coördinator van het 
project Bloemrijke akkerranden. 

Middels uw mailadres wordt u tijdig 
op de hoogte gebracht van adres en 
datum van verstrekking. Ook bestaan-
de vrienden van Laarbeeks Landschap 
komen voor deze actie in aanmerking 
en worden hierover via het mailadres 
bericht.

U kunt vriend worden van Laarbeeks 
Landschap door u aan te melden 
via www.laarbeekslandschap.nl.
Op deze website vindt u ook alle 
andere activiteiten en projecten die 
door Laarbeeks Landschap worden 
uitgevoerd.

Krokussen in berm Karstraat 

Intiem havenconcert 'De Ouwe Hap' 
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Inwoners van Laarbeek konden vrijdag genieten van een intiem havenconcert van muziekvereniging 'De 
Ouwe Hap'. Bij de passantenhaven in Aarle-Rixtel hielden zij een klein, gezellig optreden. 

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524
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Tot en met 31 juli wordt onze winkel verbouwd.

Hierdoor is het buitenterrein moeilijker 

bereikbaar. Wij geven 25% ongemak korting 

op alle planten van deze afdeling!

Iedere zondag open 
van 12.00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Het mooiste groenVerbouwingsvoordeel
Rozen Hydrangea Paniculata Impatiens
1e kwaliteit, 50-cm lang
10 takken per bos
van € 3,50

Pluimhortensia
90-cm hoog 
in 21-cm pot
van € 9,95

“Balzemien”. Super kwaliteit
25-cm hoog in 13-cm pot
€ 1,99 p/stuk

D
e

ze
 a

a
n

b
ie

d
in

g
e

n
 zijn

 g
e

ld
ig

 va
n

 27 ju
li t/m

 2 a
u

g
u

stu
s 2016

Op alle Tuinplanten 
van ons buitenterrein!

25%  
O N G E M A K 
KORTING
EXCL. LOPENDE AANBIEDINGEN

Meldt uw kind aan 
voor de workshops 

in het Tuincafé

1e kwaliteit, 50-cm lang
10 takken per bos
van € 3,50

nu

€1.99
nu

€5.99

Hydrangea Paniculata
Pluimhortensia
90-cm hoog 
in 21-cm pot
van € 9,95

€5.99

€ 1,99 p/stuk
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Laarbeek in de min
Tijdens de algemene beschouwingen 
van 7 juli hebben alle politieke par-
tijen hun ideeën uitgesproken over 
de plannen voor het komende jaar. 
Over een groot gedeelte was PNL 
positief gestemd, maar bij een aantal 
wezenlijke onderwerpen waren wij 
genoodzaakt kritisch te zijn. De fi-
nanciële situatie is namelijk niet meer 
zo rooskleurig als voorheen. Ter illus-
tratie: de OZB is verhoogd met 13%, 
diverse leges zijn verhoogd met 13% 
of 15% en de reserves worden niet 
meer aangevuld met rente waardoor 
deze op termijn minder waard wor-
den. Dit zijn slechts enkele voorbeel-
den van een lange rij ingrepen om 
de meerjarenbegroting uiteindelijk 
in evenwicht en op termijn sluitend 
te krijgen. En dan nog, nadat er zo-
veel lucht uit de begroting is gehaald, 
wordt er de komende drie jaar nog 
1.6 miljoen euro meer uitgegeven 
dan er binnenkomt. De cijfers hebben 
er in Laarbeek nog nooit zo slecht uit-
gezien. In 2020 houden we pas iets 
over doordat opnieuw de OZB wordt 
verhoogd. Nu met 3%. Zonder die 
verhoging zou ook in 2020 de ge-
meente 72 duizend euro meer uitge-
ven dan er binnenkomt. 

Kortom: de tekorten die deze perio-
de zijn ontstaan worden structureel 
aangevuld met lastenverhogingen 
voor Laarbeekse inwoners. PNL zou 
liever zien dat de gemeente iets aan 
de uitgaven doet. Helaas is onze mo-
tie hierover afgewezen. Daarom ko-
men wij tijdens de behandeling van 
de begroting met een eigen voorstel 
om de lastendruk in Laarbeek te ver-
minderen. 

Toch kon PNL ook positief zijn over 
veel andere punten tijdens de verga-
dering. Samen met ABL heeft PNL 
bijvoorbeeld samengewerkt om uit-
eindelijk een motie bijna unaniem 
aangenomen te krijgen. De inzet van 
deze motie was om nog niet uitgege-
ven geld van de zorg, te reserveren 
en zo uiteindelijk weer ten goede te 
laten komen aan de zorg. Zo wordt 
geld voor de zorg niet uitgegeven aan 
de spreekwoordelijke stoeptegels. 
Ook zouden wij ingestemd hebben 
met de motie van het CDA om het 
college te verzoeken om stevig op te 
komen in de regio voor de verbreding 
van de n279 van Asten tot Veghel. 
CDA koos er echter voor na toezeg-
gingen van de wethouder de motie 
niet in stemming te brengen. Daar-
naast hebben wij een motie opge-
steld die het college verzoekt om zo 
snel mogelijk met plannen te komen 
voor voldoende woningbouw in Aar-
le-Rixtel voor met name jongeren, en 
zijn we blij dat het college kort daarna 
een locatiestudie heeft gepresenteerd 
van Aarle-Rixtel. 
Dit zijn goede voorbeelden van sa-
menwerking tussen coalitie en oppo-
sitie die wij graag vaker terug zouden 
willen zien in de raad. De inwoners 
zijn namelijk gebaat bij een Mooi-
Laarbeek, en de verhoudingen in 
de raad zijn daaraan ondergeschikt. 
Hopelijk kunnen we door middel van 
goed samenwerken de rode cijfers 
weer zwart maken. Zonder lastenver-
hoging natuurlijk. 

Fractie PNL

LEZERSPODIUM

hoging natuurlijk. 

Tweedehands � etsenbeurs in Lieshout
Lieshout – Harmonie St. Caecilia 
houdt zaterdag 27 augustus weer haar 
tweedehands fietsenbeurs. Ben je op 
zoek naar een fiets of wil je er een 
kwijt? De fietsenbeurs, op de speel-
plaats van kindcentrum de Sprankel, is 
de ‘place to be’. 

De beurs start om 10.30 uur en duurt 
tot 14.00 uur. Van kinderfietsjes, tot 
een fiets om mee naar de middelbare 
school te fietsen. Kinderstoeltjes en 
fietstassen, op de beurs is het te vin-
den. Toegang tot de beurs is gratis.

De harmonie zorgt voor een leuke 
beginvoorraad van fietsen, maar hoe 
meer fietsen, hoe beter! De te verko-
pen fietsen kunnen ingeleverd worden 
op de dag van de beurs, vanaf 9.00 
uur in de ochtend tot de opening om 
10.30 uur. De verkoper bepaalt wat 

de fiets moet opleveren, het verkopen 
doen de aanwezige harmonieleden. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur kan het 
geld, of een niet verkochte fiets weer 
opgehaald worden. 

Vijftien procent van de opbrengst 
gaat naar de muziekvereniging, 
Vijfentachtig procent van de opbrengst 
is voor de verkoper. Fietsen kunnen 
ook bij u thuis opgehaald worden, bel 
daarvoor naar 0499-422348.

Peter Meeuws 25 jaar bij Vogelvereniging Laarbeek
Laarbeek - Op de ledenbijeenkomst 
van 19 juli werd Peter Meeuws van 
Vogelvereniging Laarbeek gehuldigd 
voor zijn 25-jarig lidmaatschap. 

De voorzitter sprak zijn dank uit voor 
de hulp die Peter vaak geeft bij het op-
bouwen en afbreken van de jaarlijkse 
tentoonstelling. Peter kweekt diverse 
soorten vogels en is ook de adviseur 
en hulp van Cor v.d. Broek. Voor de 
fusie in 2007 was hij bestuurslid van de 
vogelvereniging in Lieshout. Namens 
de Nederlandse Bond spelde Hans 
Verbakel bij Peter de jubileumspeld op. 
Namens de vereniging mocht hij een 
blijvend aandenken in ontvangst ne-
men. De voorzitter feliciteerde Peter 
en sprak de wens uit dat hij nog lang 
lid mag blijven van Vogelvereniging 
Laarbeek. Hierna mocht Peter de fe-
licitaties van alle aanwezige leden in 
ontvangst nemen.

Peter Meeuws (r) werd gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap 
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Maria van Osch 

Via Facebook ontving ik een 
vriendschapsverzoek van een 
Engelsman. Omdat mijn site 
Nederlandstalig is en hij deze daarom 
toch niet volgen kon, had dat 
natuurlijk weinig zin. Maar omdat 
hij in Lliber woonde, accepteerde 
ik zijn vriendschap met een warm 
Bienvenido. Na een stilte van twee 
maanden ontving ik zijn eerste 
privéberichtje. Hij nodigde me uit 
voor een bezoekje onder het genot 
van een Engelse melange. Nou had 
ik in beiden geen zin! Maar omdat 
hij me iets te vragen had ging ik 
overstag, onder mijn voorwaarden. 
Ik wilde hem best ontmoeten op 
het dorpspleintje van Lliber, op het 
zonovergoten terras van Manolo, mits 
ik de Engelse melange kon omruilen 
voor een cortado. Ik was er stellig van 
overtuigd dat hij wilde informeren 
naar mijn schilderworkshops. Rolph 
ging akkoord. Met enige regelmaat 
organiseer ik voor vrienden en 
bekenden uit Lliber een Lliber-borrel 
op hetzelfde terras van Manolo. Dus 
had ik de ontmoeting met Rolph zó 
gepland dat ik het kon combineren 
met die bijeenkomst. Ik had alleen 
de aanvang iets vervroegd. Toen 
ik aankwam op het lege terras van 
Manolo stond er plots een oude man 
voor mijn neus. Rolph? Dat ik hem 
niet herkende van zijn profielfoto 
was niet zo verwonderlijk. Die bleek 

van vijftien jaar terug te zijn. OK! 
Vervolgens verslikte ik me in de koffie 
toen hij vroeg of ik een relatie met 
hem wilde aangaan. Een relatie? In 
de maanden van Facebook-stilte 
had hij naar mij geïnformeerd. Ja, in 
Lliber kende iedereen 'Anne Widow'. 
De vierenzeventigjarige Rolph was 
weduwnaar en zocht een jonge 
blom. Nadat zijn speurinstinct mij 
naar Finca Erbalunga had gebracht 
had hij wekenlang met zijn keffende 
joekel rondom mijn huis gewandeld 
en had me soms gespot. Ik was 
perplex. Inmiddels was het terras van 
Manolo volgestroomd met vrienden, 
bekenden én mijn echtgenoot 
die allemaal rondom mijn tafeltje 
hingen met de vraag waarom ik 
me zo afzijdig hield. Uhhhmmm … 
zakelijke afspraak (althans dat dacht 
ik)! 'Blind-date' antwoordde mijn 
man spottend. Toen moest ik Rolph 
toch even wat duidelijk maken en 
stelde hem éérst voor aan mijn man. 
Hij was perplex (Ik bedoel Rolph). Ik 
vermoedde dat hij 'Anne Widow' had 
verstaan omdat Anne Wittebol voor 
een Spanjaard niet uit te spreken 
valt en voor een Engelsman niet te 
verstaan. Met een beetje fantasie lijkt 
Wittebol/Widow op elkaar en Rolph 
had dat letterlijk geïnterpreteerd. 
Toen ik hem duidelijk had gemaakt 
dat ik echt geen partij voor hem was 
wilde ik hem gelukkig maken met een 

goed 'alternatief'. Misschien was mijn 
vierenzeventigjarige Engelse vriendin 
Sue een leuke gezelschapsdame voor 
hem? Zelfde taal, zelfde leeftijd… 
althans, zo dacht ik. Een paar dagen 
later liet ik Sue zijn profielfoto zien 
waarop Rolph negenenvijftig bleek 
te zijn. Sue riep: “Nee joh, die man 
is véél te oud voor mij!... Die avond 
keek ik eens goed in de spiegel. Ik ben 
ouder dan Rolph op zijn profielfoto! 
Achja… wat is oud… whaháááhhh.

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

Luchtpost
Blind date

spanje

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

vanaf €5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

AANGEBODEN
Jonge poesjes. Gratis af te halen. Tel. 
06-2389474

GEVONDEN
Sleutelbos met 5 sleutels gevonden, waar-
onder autosleutel Mercedes. Ook hangt 
er een AH-bonuskaart aan. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Kentekenplaat (RZ-ST-29) gevonden. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

Poortsleutel gevonden, omgeving 
Korenbloemstraat/Goudsbloemstraat 
(Beek en Donk). Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

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

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

Te koop gevraagd: schikstroom apparaat 
paddenstoel. Bosmaaier met messen. Tel. 
0492-463064

OVERIG
Tijdens  de vakantieperiode is Kledingbank 
Laarbeek / Tweedehandskledingwinkel Via 
Via in de maand augustus alleen op woensdag 
geopend. Beekerheide 23c te Beek en Donk

DE HELE ZOMER OPEN! Voor al uw bloe-
menwensen. Bloemboetiek de Koning. 
Boschweg 117, 5481 ED Schijndel, Tel. 
073-5430210. info@bloemboetiek.nl. Ook 
via onze website www.bloemboetiek.nl

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

Autostoeltje voor kinderen van 9 tot 36 
kilo. Prijs €25,00. Reactie naar: 
harma.zaagman@hotmail.com

Te koop: Porti wc (draagbaar). Prijs: 
€20,00. Tel. 0492-464361

Aardbeien- prei en boerenkoolplanten. 
Grote pot lavendel € 1,49. Aanbieding 
van diverse tuinbeelden. Groencentrum 
van Heesch – Kerkdijk Zuid 7b – Sint-
Oedenrode 0413-472040
 
Let op: Kas- leegverkoop van zomerbloe-
iers. Korting van 20 tot 50%. Diverse 
buitenplanten met hoge kortingen. 
Groencentrum van Heesch –Kerkdijk Zuid 
7b – Sint-Oedenrode 0413-472040

Te Koop: Zwarte lederlook twee-zitsbank. 
Zo goed als nieuw en zit heerlijk! Tel. 
06-20564640

Te Koop: Heerlijk zittende (opa) Fauteuil. 
Blank gelakt hout met kussens in een 
zacht gemêleerd grijs/paarse stof. Tel. 
06-20564640

VERLOREN
Horloge verloren op het Heuvelplein (Beek 
en Donk). Wil de vinder aub contact opne-
men via tel. 06-53484793

Twee sleutels verloren zaterdag 23 juli op het 
Heuvelplein. Wil de vinder aub contact opnemen 
met tel. 0492-832182 (tijdens kantooruren)

VERMIST
Heeft iemand mijn geel/grijze valkparkiet 
met paarse ring gezien? Ontsnapt in Beek 
en Donk op 18 juli. Tel. 06-52897432

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

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

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

OUTFITS VAN DE WEEK

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

Wij willen onze (groot)ouders 
Cor en Sis Jansen feliciteren 
met hun 60-jarig huwelijk op 

2 augustus 2016

 Dries & Petra
  Carlie & Ronald
   Jacinda, Deshay
  Nico & Saskia
   Lenn, Vik
 Ineke & Peter
  Dennis & Inge
  Milan
  Dylan
  Jeroen & Kim
 Marie Jose & Mark
  Celeste & Rens
  Randy

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

   

 

GEFELICITEERD!
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feliciteert alle deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse

Ria van Stokkum en Geert Denissen uit Aarle-
Rixtel liepen dit jaar voor de 25e keer. Ze heb-
ben het super gedaan.

Na 4 x 55 km genieten van het wandelen, de 
zon, regen, wandelaars en fans van de 4-Daagse 
hebben Harold en Tiny van Alphen lachend en 
met een gelukzalig gevoel de finish behaald.

Op de foto staan Tonny van Neerven en Annie 
Beekmans.
Tonny liep haar 27ste en Annie haar 26ste 
4daagse van Nijmegen. Deze 4daagse was erg 
zwaar met de hitte en op de laatste dag de zwa-
re regenbuien met onweer.

Yes het is gelukt. Anny van Eijndhoven en 
Marco Dekkers hebben de jubileumafstand van 
55 kilometer per dag succesvol gelopen tijdens 
de 100ste 4-daagse van Nijmegen.

Dankzij de steun van mijn 91-jarige moeder 
heb ik, Piet Derks van de Ven uit Lieshout, de 
4daagse voor de zesde keer succesvol uitgelo-
pen. Het motto van dit jaar ‘wie wandelt wordt 
honderd’ is hier van toepassing!

Linda Brans  

Hans van Leuken uit Boerdonk voor de eerste 
keer de vierdaagse van Nijmegen gelopen en 
met succes gefinisht.

6 Deelnemers van Runnersclub Lieshout die 
met succes de vierdaagse van Nijmegen ge-
lopen hebben.  Van links naar rechts: Anneke 
Veldkamp, Nettie Gramser, Tiny Manders.
Tussenin: Maria van Asseldonk, achter: Henk 
Manders en Jan van Asseldonk.

Voor de 27ste keer nam wandelfanaat Mari 
Vereijken deel aan de Vierdaagse van Nijmegen. 
De honderdste welteverstaan! 
Het was één groot feest in Nijmegen en om-
geving, met zo maar 1 miljoen bezoekers. Aan 
deze jubileumeditie waren wat extra dimensies 
gegeven.
Zo was het onder andere mogelijk om de oude 
afstand, de 55-kilometer, te wandelen. Hier 
maakte de helft van de 50-kilmeterlopers ge-
bruik van, waaronder Mari zelf. 
Dit bracht hem weer in plaatsen als Mill, 
Druten, Gennep en Huissen. 

Mees en Irene Vereijken, trotse moeder en zoon 
(15, liepen samen de 100ste vierdaagse uit!

José Meijer wil haar man, mijn vader, verras-
sen met deze foto in de MooiLaarbeekKrant. 
Op de foto; Toeschouwer Martien Meijer, uit 
B&D, die in de jaren '60 vijf maal de Vierdaagse 
uitliep,  moedigt hier in Vianen (bij Cuijk) zijn 
zoon Marc aan na een hevige onweersbui. 
Marc heeft 4x50 km gelopen. (En hij doet het 
nooooit meer, veel te veel aan het lopen op een 
dag, vond hij.) Marc Meijer heeft als student in 
Nijmegen met vrienden afspraak gemaakt om 
de 100ste vierdaagse te lopen. Nu, als oud Beek 
en Donkenaar en wonend in Zweden, als enig-
ste van vrienden meegedaan en uitgelopen. 

Groetjes, Ellen Meijer  (dochter/zus)

Op de wedren, Annemie Beks uit Lieshout  
heeft de 100ste vierdaagse gelopen met Henk 
en Julia Jans  uit Rijkevoort en Maria Peters uit 
St. Hubert. Dit zijn twee zussen en zwager

Ze hebben de finish gehaald! 4 Dagen lopen 
tijdens de Nijmeegse 4 daagse! Toppers zijn 
het, Thijs Geene (15 jaar) en Thomas van der 
Burgt(15 jaar) uit Aarle-R ixtel! Respect voor 
deze twee kanjers! Maar ze hebben gehaald!

Jolanda v/d Braak uit Aarle-Rixtel is hier in 
Malden bezig aan haar laatste km naar de finish. 

Trots zijn wij op onze ouders, Toon en Nettie 
Vereijken. Ons pap liep vandaag voor de 26e 
keer de 4-daagse uit en ons mam voor de 9e 
keer. Petje af! 
Groetjes Danny en Monique 

Na 3 zeer hete dagen en een zeer natte start op 
de laatste dag, met uiteindelijk toch nog zonnig 
uitgelopen 100ste vierdaagse.
Van links naar rechts: Jo van Duijnhoven, Harrie 
van Wanrooij, Jan van Wanrooij, Hanny van 
Wanrooij en Henk van Sinten.

Margo van de Pol en Ingrid van de Laar hebben 
de 4 daagse met succes uitgelopen.
Met vriendelijke groet, Pannenkoekenhuis Pluk, 
Harry van de Laar.
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Mooi UIT in Laarbeek

Wok         Mandarin
Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Verjaardagsmenu

Openingstijden:
geldig t/m september 2016

Dinsdag 16:00-22:00
Woensdag 16:00-22:00
Donderdag 16:00-22:00
Vrijdag 16:00-22:00
Zaterdag 16:00-22:00
Zondag 16:00-22:00

*vanaf 8 personen

Bent u of één van 
uw gasten jarig 
dan trakteren 

wij!
De jarige eet 
gratis mee*

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Openingstijden:
geldig t/m september 2016

•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

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

Activiteiten • Happen en Stappen
Wandeling kloostertuin • Wandelroutes

Sprookjes en Brabantse gezelligheid in 
Openluchttheater 

Heemhuis Aarle-Rixtel: een juweeltje!

Mariahout - De jeugdgroep van Toneelvereniging 
Mariahout heeft opnieuw een klassiek sprook-
je omgetoverd tot een eigentijds succes. 
Sneeuwwitje & the Dwarfs is voor het laatst te 
zien op donderdag 4 augustus.  Op woensdag 3 
augustus is een gezellige Brabantse tafel het de-
cor voor seniorenmiddag Ten Blakke.  

Sneeuwwitje
De laatste jaren heeft de jeugdgroep van toneel-
vereniging Mariahout zich in sprookjes gespeciali-
seerd. Dit jaar is gekozen voor een speciale bewer-
king van ‘Sneeuwwitje & The Dwarfs’, een vrolijke, 
eigentijdse familievoorstelling voor groot en klein.

Prinses Willemien wordt 16 jaar. Haar vader, de 
super coole koning Gerbrand, organiseert een 
groot feest waar de hipste band van het land op-
treedt. The Dwarfs zijn het helemaal! Maar prinses 
Willemien wil The Dwarfs niet. Ze wil geen feest. 
Prinses Willemien wil dat haar vader gelukkig is. Ze 
gunt hem een nieuwe vrouw.  Het land staat op 

z’n kop. Zakken brieven worden bij het kasteel be-
zorgd. Iedere dame wil wel koningin worden. En 
dan verschijnt Samantha. Het is liefde op het eerste 
gezicht. Maar is Samantha wel zo lief als ze zegt 
dat ze is? Deze voorstelling speelt op zondag 31 
juli en donderdag 4 augustus, om 14.30 uur. 

Ten Blakke
Ieder jaar organiseren de KBO’s van Laarbeek een 
speciale seniorenmiddag in het theater. Henrie 
Bouwmans ontvangt een aantal prominente 
Laarbeekse gasten aan een grote ‘Brabantse’ tafel 
op het podium. De gesprekken worden afgewis-
seld met optredens van Lof!. Ten Blakke is dit jaar 
op woensdag 3 augustus, om 13.30 uur.

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

Aarle-Rixtel - Onlangs werd aan de Kouwenberg 
37 in Aarle-Rixtel ‘Het Heemhuis’ geopend. ‘Het 
Heemhuis’ is het onderkomen van heemkunde-
kring Barthold van Heessel en is ondergebracht 
in de van oorsprong 14 de eeuwse ‘Hoeve ten 
Coudenberghe’. 

Het Heemhuis herbergt onder meer een prach-
tig museum met uiteenlopende collecties, die 
betrekking hebben op het Brabantse dorpsleven 
en dat van Aarle-Rixtel in het bijzonder. Naast 
een grote digizuil met moderne animaties kent 
het museum verschillende ruimtes waarin the-
ma-gewijs wisselexposities zijn ondergebracht, 
waaronder religie en devotie, archeologie, be-
roepen en ambachten en thema’s rond het da-
gelijks leven van vroeger in een Brabants dorp, 
zoals Aarle-Rixtel. Daarnaast is er nog een aparte 

ruimte waarin ook allerlei wisselende exposities 
worden ondergebracht. Alles wordt ondersteund 
met digitale informatie. In het voorhuis treft 
men naast de ‘Goei Kamer’ nog een ouderwetse 
‘herd’ aan, de opkamer met beddenkoets en de 
daaronder gelegen kelder met tongewelf. Verder 
is er nog een prachtige tuin met een groot ter-
ras. Het heemhuis is elke zondag te bezoeken 
en wel tussen 14.00 en 17.00 uur alsook op de 
woensdagen. Buiten deze uren kan men ook op 
afspraak terecht. 

Het Heemhuis is zeker ook een ideale bestem-
ming voor groepen, al dan niet in combinatie 
met een bezoek aan een bijvoorbeeld de oude 
monumentale klokkengieterij, de eeuwenoude 
Mariakapel en kasteel Croy. Kijk voor meer infor-
matie op www.heemkameraarlerixtel.nl 

Laarbeek - De Laarbeekse KBO’s organiseren samen 
met Vierbinden en ‘Move for Life’ van Jos Vermeulen 
een themadag ‘Veilig op pad met uw elektrische 
fiets’. Het is een dag van theorie en praktijk ter be-
vordering van de veiligheid van de e-bike-gebruiker.

Deze dag vindt plaats op donderdag 22 september 
vanaf 9.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Ook 
voor wie (nog) geen e-bike heeft is dit een interes-
sante dag.

De kosten zijn slechts € 10,00 (inclusief lunch), te 
betalen bij inschrijving. Meer informatie en een 
aanmeldformulier te verkrijgen bij ViERBINDEN 
hbouwmans@vierbinden.nl of 0492-328800 vragen 
naar Henrie Bouwmans.

Alle KBO leden krijgen een uitnodiging en inschrijf-
formulier via de nieuwsbrief.

Veilig op pad met uw elektrische � ets
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Kort nieuws

Gemeente actueel

Beperkte openstelling gemeentehuis

Gemeente weloverwogen op zoek naar bouwlocaties in Aarle-Rixtel

Drank- en Horecawet

Bereikbaarheid Teams Zorg & Welzijn in vakantieperiode

Onderzoek naar de toeristische kansen in Laarbeek

Huishoudelijke ondersteuning nieuwe werkwijze

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Herstraten Schoolstraat Aarle-Rixtel
• Nieuwe uitlaatstrook in Beek en Donk in voorbereiding
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

In de vakantieperiode zijn er geen interviews met gemeentebestuurders op Radio 
Kontakt. Vrijdag 2 september is de eerste uitzending weer van Gemeente Actueel 
na de zomer. 

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

Om woningen te kunnen bouwen in Aarle-Rixtel is het college op zoek gegaan 
naar mogelijke locaties. Tijdens de commissievergadering van 20 juli is de huidige 
stand van zaken toegelicht. Om inwoners en belangstellenden te betrekken kiest 
het college er voor om de locatiestudies al in een vroeg stadium bekend te maken.
Er is een globaal onderzoek gedaan naar de mogelijke geschiktheid en 
haalbaarheid van 11 locaties. Elke locatie is bekeken aan de hand van 15 criteria. 
Denk daarbij aan bereikbaarheid, aanwezige belemmeringen en kansen, et cetera.
Na deze verkenning blijven er vier locaties over die nader onderzocht worden. Het 
college gaat nu nader onderzoek doen naar bouwmogelijkheden op locaties aan 
de Brabantlaan-Noord en Kannelustweg. Daaropvolgend onderzoek naar locaties 
aan de Kanaaldijk en Jan van Rixtelstraat.
Nog dit jaar is er duidelijkheid over de haalbaarheid van de eerste twee locaties. 
Daarmee is er een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van bouwlocaties in 
Aarle-Rixtel.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffi ng te verlenen 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan :
• Buurtvereniging D'n  Hoge Suute uit Mariahout tijdens een KUBB-toernooi op 

zondag 28 augustus 2016 van 12.00 tot 17.00 uur gehouden op het terrein van 
sportpark De Heubunders in Mariahout. Verzonden 21 juli 2016

• de heer D.W.M.H. Jansen, uitbater van café Deja Vu uit Aarle-Rixtel tijdens 
de kermis van Aarle-Rixtel op zaterdag 20 augustus 2016 van 13.00 tot 01.00 
de dag daarop volgend, zondag 21 augustus 2016 van 13.00 tot 24.00 uur, 
maandag 22 augustus 2016 van 13.00 tot 24.00 uur en dinsdag 23 augustus 
2016 van 13.00 tot 24.00 uur. Het evenement wordt gehouden op het terrein 
rondom de kiosk op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel. Verzonden 21 juli 2016

• Café zaal de Koekoek uit Lieshout voor het uitbreiden van het terras behorende 
bij de horeca-inrichting Café Zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat 49 in Lieshout 
tijdens de kermis in Lieshout van zaterdag 3 september tot en met maandag 
5 september 2016 binnen de reguliere horecatijden. Verzonden 25 juli 2016

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

De Teams Zorg & Welzijn die in alle vier de kernen van Laarbeek actief zijn, 
hebben in de zomer géén spreekuren. Van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 
26 augustus komen de spreekuren te vervallen.
De teams zijn wel de hele zomer telefonisch bereikbaar. Via het centrale nummer 
van de gemeente Laarbeek kunt u ze iedere ochtend gewoon bereiken.

Waar liggen verbeterpunten bij het toeristisch aanbod van Laarbeek? Waar liggen 
kansen om Laarbeek voor toeristen aantrekkelijker te maken? Die vragen staan 
centraal bij een onderzoek naar de toeristische kansen in Laarbeek. We willen 
graag de mening weten van (voormalige) inwoners van de gemeente of mensen 
die erg bekend zijn met Laarbeek. Wilt u meedoen aan deze enquête? Dat kost 
slechts een paar minuten. De enquête staat op http://www.thesistools.com/
web/?id=514884. Hartelijk dank voor uw deelname!

De Wmo huishoudelijke ondersteuning is de laatste tijd regelmatig in het nieuws 
geweest, vooral door de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in mei 2016. 
De gemeente heeft de werkwijze voor Wmo huishoudelijke ondersteuning nog 
eens goed bekeken. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de werkwijze die per 25 
juli 2016 ingaan.
 
Het resultaat telt!
Als Peel 6.1 namens de gemeente besluit dat een inwoner huishoudelijke 
ondersteuning krijgt, dan gaat het besluit over het eindresultaat (“een schoon 
en leefbaar huis”). Dit besluit wordt niet beschreven in uren en minuten. Dit was 
al zo en wordt niet anders. Wat verandert er dan wel? De gemeentelijke Wmo-
consulent toetst voortaan het ondersteuningsplan dat door de zorgaanbieder en 
cliënt gezamenlijk is opgesteld. Het ondersteuningsplan krijgt een andere inhoud 
en dit geldt ook voor het toekenningsbesluit tot huishoudelijke ondersteuning. In 
beide documenten wordt beter omschreven wat huishoudelijke ondersteuning 
inhoudt, zodat de inwoner weet wat hij mag verwachten van de gemeente en de 
zorgaanbieder.
 
Schoon en leefbaar huis: nog even op een rijtje
Dit is wat de gemeente verstaat onder schoon en leefbaar:
• Alleen leefvertrekken die dagelijks of in ieder geval meerdere keren per week 

in gebruik zijn, worden schoongemaakt. Het gaat dan in ieder geval om de 
woonkamer, slaapkamer, keuken, maximaal 1 badkamer en maximaal 2 
toiletten en de aangrenzende hal/trap/overloop.  Andere ruimtes worden niet 
schoongehouden.

• Geen buitenkant. Wmo-huishoudelijke ondersteuning wordt nooit ingezet 
voor de buitenkant van het huis: tuin, schuur, stoep, ramen buitenkant.

• Schoon. Uw woning moet zodanig schoon zijn dat het niet vervuilt. Dit 
kan betekenen dat de aanpak niet helemaal voldoet aan uw persoonlijke 
verwachtingen. De inzet moet wel aansluiten bij uw persoonlijke situatie, uw 
mogelijkheden en beperkingen.

• Leefbaar. Het begrip leefbaar staat voor opgeruimd en praktisch ingericht, 
bijvoorbeeld om vallen te voorkomen.

Heeft u al huishoudelijke ondersteuning?
De nieuwe werkwijze van de gemeente heeft in principe geen gevolgen voor 
bestaande cliënten. Maar wie meent dat het huis op dit moment onvoldoende 
schoon en leefbaar is, kan vragen om een nieuwe beoordeling. Er volgt dan een 
onderzoek via de nieuwe werkwijze.  U kunt hiervoor contact opnemen met Peel 
6.1, Zorg en Ondersteuning. 

Heeft u vragen over huishoudelijke ondersteuning?
Kijk voor uitgebreidere informatie op de website www.peel6-1.nl of neem contact 
op met Peel 6.1 via telefoonnummer 14 0492.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U L I  & A U G U S T U S
ma di wo do vr za zo

J U L I  & A U G U S T U S
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

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

Klachten afvalinzameling
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Instellen gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben tot het instellen 
van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Otterweg in Beek en Donk;

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 29 juli 2016 tot 
vrijdag 9 september 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met Frans Vlemmix. Frans Vlemmix bespreekt dan met u het genomen 
besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen 
aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw 
beroepschrift niet meer kan behandelen.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn  en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek 
daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• In verband met de jeugd3daagse op 30 en 31 augustus en op 1 september 
2016 op het terrein rondom en in multifunctioneel gebouw De Dreef en op 
de locatie van de Scouting, De Duivenakker 74 en 76 in Aarle-Rixtel, is de 
Lijsterstraat tussen de Bosscheweg en Merelstraat afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op 30 augustus, 31 
augustus en 1 september 2016, alle dagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

• In verband met activiteiten bij café de Koekoek vanwege de kermis is de 
Dorpsstraat tussen huisnummers 55 en 47 in Lieshout afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt van 3 september 
van 16.00 uur tot 5 september 2016 tot 09.00 uur.

• In verband met voor het organiseren van diverse activiteiten voor de leden van 
buurtvereniging Plan West in de Hertog Janstraat in Lieshout, aangrenzend 
aan de achteruitgang van café De Koekoek is een gedeelte van de Hertog 
Janstraat (tussen huisnummer 18 en 6) en Hertog Hendriklaan (tussen 
kruispunt Hertog Janstraat en Balduinstraat) afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op 10 september 2016 van 
8.00 uur tot 14.30 uur en op 11 september 2016 van 14.30 uur tot 17.30 uur.

Meldingen 8.41 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken bekend dat 
meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• V.O.F. Bouw – van Heugten, Sluisweg 4 in Lieshout;
• de heer Huijbers en mevrouw Huijbers – Spierings, Donkersvoortsestraat 6 

in Beek en Donk;
• Fam. Van Schaik, Asdonkseweg 2c in Aarle-Rixtel;
• Handelsonderneming van Schijndel V.O.F., Beekerheide 2 in Beek en Donk;
• Melkveebedrijf Wagemans, Schaapsdijk 1 in Mariahout.

Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven 
in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u 
telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 
0492 469 867.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• rollerclub De Oude Molen voor het houden van een rommelmarkt in de 

Rollerhal, Lage Heesweg 1 in Beek en Donk op zondag 16 oktober 2016 
van 8.00 – 17.00 uur. (Verzonden op 20 juli 2016);

• buurtvereniging Oranjebuurt Maiahout voor het houden van een 
buurtbarbecue op het Oranjeplein in Mariahout op zondag 4 september 
2016 van 12.00 – 24.00 uur. (Verzonden op 21 juli 2016);

• Stichting Jeugd3Daagse Aarle-Rixtel voor het houden van diverse 
speelactiviteiten voor kinderen tijdens de jeugd3daagse op 30 en 31 
augustus en op 1 september 2016 op het terrein rondom en in multifunctioneel 
gebouw De Dreef en op de locatie van de Scouting, De Duivenakker 74 en 
76 in Aarle-Rixtel. (verzonden 25 juli 2016);

• Buurtvereniging D’n  Hoge Suute voor het organiseren van het Laarbeeks 
KUBB-toernooi op sportpark De Heibunders aan de Veghelsedijk 1 in 
Mariahout op zondag 28 augustus 2016 van 10.00 – 17.00 uur. (verzonden 
25 juli 2016);

• De heer Gerritsen voor een buurtbarbecue op het veldje tegenover De 
Schop 29 en 31 in Lieshout op zaterdag 27 augustus 2016 van 17.00 – 
01.00 uur. (verzonden 25 juli 2016);

• Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse 
barbecue op het terrein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in 
Beek en Donk op 26 augustus 2016 van 19.00 – 01.00 uur. (verzonden 25 
juli 2016);

• Buurtschap de Heindert uit Aarle-Rixtel voor het houden van een garagesale 
in wijk De Heindert in Aarle-Rixtel op zondag 11 september 2016 van 9.00 – 
15.00 uur. (Verzonden 25 juli 2016);

• De heer D. Jansen uit Aarle-Rixtel voor het organiseren van festiviteiten 
tijdens de kermis in Aarle-Rixtel van 20 tot en met 23 augustus 2016 op 
het terrein rondom de kiosk op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel. De eindtijd 
van het evenement op 21, 22 en 23 augustus 2016 is gesteld op 24.00 uur. 
(verzonden 25 juli 2016);

• De heer D. van Leuken uit Beek en Donk voor het houden van een 
buurtbarbecue op het speelterrein aan de Koppelstraat/Heesweg in Beek 
en Donk op zondag 4 september 2016 van 14.00 – 19.00 uur. (verzonden 
25 juli 2016);

• Buurtvereniging Rode Schutplein uit Aarle-Rixtel voor het houden van het 
jaarlijkse pleinfeest op het Rode Schutplein in Aarle-Rixtel op zaterdag 10 
september 2016 van 15.00 – 1.00 uur. (verzonden 25 juli 2016);

• Buurtvereniging de Oude Toren uit Beek en Donk voor een buurtbarbecue 
op het Wikkeplein in Beek en Donk op zaterdag 17 september 2016 van 
17.00 – 23.00 uur. (verzonden 25 juli 2016);

• Café Zaal De Koekoek uit Lieshout voor het plaatsen van een overkapping 
voor het inrichten van een terras voor uw café aan de Dorpsstraat 49 in 
Lieshout van zaterdag 3 september, 16.00 uur tot en met maandag 5 
september 2016, 9.00 uur. (verzonden 26 juli 2016);

• Buurtvereniging Plan West in Lieshout voor het organiseren van diverse 
activiteiten voor de leden van buurtvereniging Plan West in de Hertog 
Janstraat, aangrenzend aan de achteruitgang van café De Koekoek op 
zaterdag 10 september 2016 van 10.00 – 14.00 uur en op zondag 11 
september 2016 van 15.00 – 17.00 uur. (verzonden 26 juli 2016).

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 28 juli 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Omgevingsvergunning Donkervoortsestraat 6

Definitieve omgevingsvergunning voor Donkersvoortsestraat 6 in Beek en Donk (de 
heer Huijbers en mevrouw Huijbers-Spierings).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• De heer Huijbers en mevrouw Huijbers-Spierings voor het intrekken van de 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets voor het houden van 223 van 
de 300 vleesvarkens om de ammoniakemissierechten (1.003,5 kg NH3) als 
externe saldering te verplaatsen ten gunste van een vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet voor een andere veehouderij gelegen aan de 
Lieshoutseweg ongenummerd te Sint-Oedenrode en voor het omschakelen van 
de resterende vleesvarkens naar schapen, gelegen aan Donkersvoortsestraat 
6 in Beek en Donk.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 29 juli 2016 gedurende 
6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. 
Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze 
afdeling onder nummer 0492 - 469700.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft 
ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd 
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 
MA Den Bosch. 

INDIENEN BEROEPSCHRIFT 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift 
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de 
vergunde activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te 
worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen en Wonen. 

Omgevingsvergunning Donkervoortsestraat 8

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor Donkersvoortsestraat 8 in Beek 
en Donk (Jos van Duijnhoven).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij voornemens te zijn vergunning 
te verlenen aan:
• Jos van Duijnhoven voor het veranderen van de bestaande inrichting of de 

werking daarvan, gelegen aan Donkersvoortsestraat 8 in Beek en Donk.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 29 juli 
2016 gedurende 6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469700.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de 
afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na 
telefonische afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u 
verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 28 juli 2016. www.laarbeek.nl 

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

D'n Broekkant

Vorige week kreeg ik een app (ja, ja ook oude natuurfotografen gaan met de tijd mee) van mijn zusje 
Gerrie. Er zaten bij de buren op d'n Broekkant steenuiltjes met jongen bij een oud schuurtje. Toen ik sa-
men met mijn zus bij de familie Van Leuken ging kijken, werden we verwelkomd door moeder en haar 
twee zoontjes. Er waren op dat moment geen uiltjes te zien, maar volgens Lenn en Vigo kon ik het 
beste 's morgens vroeg gaan kijken want als ze naar school gingen, zat er altijd een uiltje in de boom.
Natuurlijk heb ik geluisterd naar deze twee mannen en ben ik diverse keren als ik naar het werk reed 
eerst langs de Broekkant gereden. En inderdaad ze hadden gelijk: het uiltje zat er! Prachtig om te zien 
hoe het uiltje lekker in het eerste zonlicht op zat te warmen. Hoewel hij me wel een beetje lelijk aan 
keek, last van ochtendhumeur? Het is een mooi begin van de dag als je zo 's morgens voor je naar het 
werk gaat al wat kunt fotograferen. Het is zo midden in de zomer niet de meest ideale tijd voor natuur-
fotografi e, maar je ziet wel, er is altijd wel van iets te genieten in onze mooie Laarbeekse natuur!

Locatie: D'n Broekkant 

Kitty Tijbosch Crommenacker 4  Lieshout  www.atelier-xplore.nl 

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg ons!

WONENWONENWONEN

SALE

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
De Nieuwe Hees Beek en Donk 14-07-2016 bouwen van 14 woningen
Nachtegaallaan 2 Lieshout 21-07-2016 veranderen van een woning
Beukendreef 6 Lieshout 22-07-2016 oprichten jongveestal
Correctie
Bemmer IV  Beek en Donk      08-07-2016 bouw bedrijfspand (ipv
   Oranjelaan 42b)
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Asdonkseweg 3 Aarle Rixtel 18-07-2016 saneren asbest daken

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Beekerheide 2 Beek en Donk vervangen opslagloods bouwen 21-07-2016
Floreffestraat 29 Lieshout plaatsen dakkapel bouwen 21-07-2016
Everbest 64 Beek en Donk plaatsen tijdelijke planologie 22-07-2016
  woonunit
Nabij sluis V Lieshout plaatsen van planologie 22-07-2016
  6 vlaggenmasten

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Beekerheide 20 Beek en Donk uitbreiden bedrijfshal bouwen 21-07-2016

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

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

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

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?
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In het voetlicht: Willie Winthagen-
  Brouwers
Locatie:  De Run 5101a,
  Veldhoven

Het eerste wat je tegen je kleintje zei, 
de eerste Facebookfoto; van je pas-
geboren kindje wil je het liefst alles 
vastleggen.  Maar ja, als jonge ou-
ders heb je ook je handen vol aan de 
nieuweling in jullie gezin. Dit lieve 
boekje brengt de oplossing.  Alles wat 
je je later wilt herinneren, vul je heel 
gemakkelijk in. Binnen twee weken 
na de geboorte is jouw babydagboek 
klaar.
 
Het makkelijke babydagboek 
Wil jij ook zo graag de herinneringen 
aan de eerste levensdagen van jouw 
kindje bewaren, maar zie je ertegenop 
om maandenlang een dagboek bij te 
houden? Dan is dit boekje iets voor 
jou. ‘Op de dag dat ik geboren ben’ 
is een kant-en-klaar babydagboek in 
nostalgische stijl, met mooie foto’s, 

lieve gedichtjes en lijstjes die je zelf aan 
kunt vullen.  Je geeft heel eenvoudig
antwoord op vragen als wie er het 
eerst op bezoek kwam en wat een pak 
luiers kostte op de dag dat jouw kin-
dje geboren werd.  Je kunt het boekje 
nog persoonlijker maken door je eigen 
foto’s over de voorgedrukte foto’s te 
plakken, maar ook als je dat niet doet, 
is het boek een plaatje.

Speciaal voor drukke ouders
‘Op de dag dat ik geboren ben’  is 
ontworpen door Willie Winthagen-
Brouwers.  De creatief fotografe uit 
Veldhoven is gespecialiseerd in baby-
fotografie en de foto’s in het boek-
je zijn van haar hand.  “Iedere ouder 
vindt het leuk om herinneringen aan 
de prille babytijd op te slaan, maar 
met een kleintje erbij heb je het vaak 
al druk genoeg.  Meestal lukt het niet 

om dat lang vol te houden. Daarom 
heb ik dit boekje bedacht; binnen twee 
weken leg je de belangrijkste gebeur-
tenissen in het leven van je kindje vast.  
Je hoeft niet wakker te liggen van een 
babydagboek dat nooit afkomt”,  zegt 
Willie over haar creatie.
 
Een mooi cadeau 
‘Op de dag dat ik geboren ben’ is 
een prachtige basis voor een heel 

persoonlijk verslag, dat je later met lief-
de en plezier in zult kijken.  Het boekje 
meet 20 x 20 cm., telt 48 pagina’s en 
heeft een stevige, harde kaft. Het is te 
verkrijgen op www.luckypictures.nl of 
www.newbornboekje.nl, via bol.com 
en verschillende boekhandels (waar-
onder van Helvoort in Beek en Donk). 
Een mooi cadeau voor kersverse ou-
ders, en een leuk idee als kraamcadeau 
voor opa’s en oma's, ooms of tantes.

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

IN HET VOETLICHT...  LUCKY PICTURES 
Gemakkelijk herinneringen vastleggen met ‘Op de dag dat ik geboren ben’

'De Laarbikker' vanaf 7 september weer open

Wijkrestaurant sluit deuren tijdens vakantie
Beek en Donk - Na een welverdien-
de vakantie gaan de vrijwilligers van 
Wijkrestaurant ‘De Laarbikker’ vanaf 
woensdag 7 september weer starten 
om voor u een lekker driegangenmenu 
te bereiden. 

Indien iemand wil komen eten moet 
dit aangemeld worden vóór maan-
dag 5 september, 12.00 uur. U kunt u 
zich aanmelden via telefoonnummer 
0492-328800 of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl. 

De vrijwilligers van het wijkrestaurant 
wensen iedereen een prettige vakantie. 

Vakantiesluiting spreekuren dorpsondersteuningsteam Mariahout 
Mariahout - In de maand augustus 
zijn er geen inloopspreekuren van het 
dorpsondersteuningsteam Mariahout. 
Vanaf 1 september is het dorpson-
dersteuningsteam weer aanwezig op 
donderdag van 14.00 tot 15.30 uur. 

Met al uw vragen op het gebied van 

zorg, wonen, welzijn en leefbaarheid 
kunt u bij hen terecht. Heeft u tijdens 
de vakantiesluiting vragen, neem dan 
gerust contact op met het Team Zorg 
en Welzijn Mariahout, 0492-469700.

Bereikbaarheid team zorg en welzijn 
Lieshout, Aarle-Rixtel en Mariahout

Dit team heeft geen lijfelijk spreekuur 
in de maand augustus. Zij zijn wel ie-
dere werkdag telefonisch bereikbaar 
via telefoonnummer 0492-469700.   

Alle wijkteams wensen alle 
Laarbekenaren een prettige vakantie.

KBO-leden in Beweegtuin Franciscushof 
Lieshout - Hoewel nog niet alle toestel-
len in de beweegtuin staan en de offi-
ciële opening op dinsdag 20 september 
zal plaatsvinden, namen de leden van 
de Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
alvast een voorproefje op dinsdag 26 
juli tijdens de ‘inloop’.

Ondersteund door de fysiotherapie van 
de Zorgboog in Balans, gevestigd in 
Franciscushof, werden alle apparaten in 
gebruik genomen en werd bij elk appa-
raat aangegeven hoe dit te gebruiken. 
Een mooi initiatief van de Zorgboog in 
Balans.

Er zal later naast de drie ontbrekende 
toestellen ook een bord worden ge-
plaatst met informatie over het gebruik 
van de toestellen. Nu de beweegtuin 
nagenoeg klaar is heeft De Zorgboog 
haar terras inmiddels ook aangepast, 
zodat de mensen vanuit de tuin via een 
hellingbaan en het terras de Zonnehof 

kunnen binnenlopen en vanuit de 
Franciscushof rechtsreeks naar de be-
weegtuin kunnen.

De feestelijke opening van de beweeg-
tuin op dinsdag 20 september wordt 
verricht door burgemeester Van der 
Meijden. Ook Olga Commandeur is die 

middag aanwezig om iedereen mee te 
nemen op de beweegtoestellen.

In Franciscushof zelf zal men informatie 
verschaffen over het onderwerp: ‘bewe-
gen’. U wordt in een later stadium op de 
hoogte gebracht van het programma. 
Dit belooft een echt feest te worden.

Een aantal senioren nam alvast een kijkje in de beweegtuin
Duurzaamheidsmarkt en de 
ideale boom?
De duurzaamheidsmarkt op zon-
dag 10 juli en het uitkijken op de 
ideale boom om maandag 18 juli, 
2 activiteiten die door Wethouder 
Briels op zijn eigen manier met 
veel woorden werden geopend.

De duurzaamheidsmarkt op Land-
goed Croy was volgens de orga-
nisatoren zeer succesvol. Wet-
houder Briels benadrukte in zijn 
openingswoord dat de bedoeling 
van de duurzaamheidsmarkt, 
vooral was om bewustwording bij 
de bevolking te creëren. Het was 
bovendien de start van het duur-
zaamheidsproject, waar de ge-
meente 1 miljoen euro voor heeft 
uitgetrokken.

De bewustwording was er bij 
onze 'leiders' nog niet denk ik. 
Want als je slechts enkele dagen 
later een kunstwerk als 'ideale 
boom' onthult, dan heb ik ten-
minste mijn twijfels. Over smaak 
en wat 'mooi' is, worden mensen 
het nooit eens. Dat moet ook niet. 
Hoe meer verscheidenheid, hoe 
mooier de wereld er uitziet.

Ik vind dit gewoon een lelijk na-
gemaakte ijzeren berk. Een idea-
le boom? Ja je hoeft hem niet te 
snoeien of water te geven. Maar 
een echte, zoals ze een eind ver-
derop staan, werkt mee aan een 
duurzame omgeving. Die produ-
ceren tenslotte zuurstof en ne-
men fijnstof op uit de lucht. Maar 
deze 'ideale boom' heeft volgens 
mij alleen al bij het plaatsen voor 
meer Co2 uitstoot en fijnstof ge-

zorgd, als dit jaar alle bomen van 
het Berkendijkje kunnen compen-
seren. Om nog maar te zwijgen 
over de fossiele brandstof die 
verbruikt werd bij het leegpom-
pen van de vijver en het met gro-
te kranen plaatsen van voet en 
kunstwerk. Maar de overtreffen-
de trap in deze vind ik toch wel 
dat de lampen die het kunstwerk 
verlichten zijn aangesloten op het 
lichtnet. Een paar zonnecellen na 
zo’n succesvolle markt was toch 
wel op zijn plaats geweest..

Het mag duidelijk zijn: Ik vind het 
geen 'ideale boom'!

En toch zal ik hem regelmatig 
uitvoerig bekijken als ik er langs 
wandel en terugdenken aan de 
mooie woorden van ook mijn 
Wethouder. Ik hoop dat meer 
wandelaars dat doen en daarbij 
terugdenken aan dit artikeltje. 
Wie weet spreken we er elkaar 
eens over aan.

Groetjes, Mari Vereijken

LEZERSPODIUM

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.

Openingstijden:
wo t/m vrij 11.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486
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MOBILE INVENTION
a u t o b e d r i j f

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

GRATIS
AIRCO CHECK

AIRCO ONDERHOUD
MET ANTI-GEURBEHANDELING

VAN € 158,00 VOOR  € 99,00

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!
TRIA Fietsen 
Papenhoef 21, 5737 BS Lieshout 
T: 0499 - 425360 
www.triafi etsen.nl 

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Gazelle Orange C7+ HMB* 
Elektrische fi ets met krachtige Bosch 
middenmotor. Ideaal voor dagelijks 
gebruik en lange afstanden
Prijs exclusief accu. *uit voorraad leverbaar!

Giant Elegance E+2
Elektrische middenmotor fi ets met 
een extra lage en breede instap.
E-bike van het jaar 2016!
Prijs inclusief accu.

*op voorraad fi etsen
bij aankoop van een buitenband
Geldig in de maand augustus op alle Continental banden 

GRATIS
binnenband

BORN 
SPORTVOEDING
NÚ IN PRIJS 
VERLAAGD!

Nú 
2150,- Nú 

2499,-

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

Zondagmiddag is het weer vinylzondag.
De oude platen komen weer 

voor de dag.
Oude tijden herleven.

Luistert U ook:

Live vanuit Studio 45
Zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur.

"Daar doen we het voor"

Runningteam Laarbeek trots op donatie De Cirkel 
Laarbeek - Inloophuis De Cirkel te 
Helmond, een inloophuis voor men-
sen met kanker en hun naasten, heeft 
een bedrag van € 75.000,- mogen ont-
vangen voor de herinrichting van hun 
nieuwe locatie aan de Eversenstraat 
in Helmond. Het geld zal worden be-
steed aan de bouw van een lift en de 
inrichting van diverse ruimten. Met 
dit onverwacht hoge bedrag kunnen 
in één keer alle bouwkundige - en in-
richtingswensen vervuld worden.

De plannen, die de Cirkel heeft voor 
het nieuwe pand, waar ze ruimer gaan 
zitten en de activiteiten willen gaan 
uitbreiden, zijn ambitieus! Ze willen 
een prettige en lichte ruimte voor de 
inloop, en geschikte en prettig inge-
richte activiteitenruimtes. Ook willen 
ze een lift om activiteiten en lezingen 
die op de 1e verdieping plaats vinden 
rolstoeltoegankelijk te maken

Runningteam Laarbeek, dat dit jaar 
voor de negende keer succesvol deel-
nam aan de ROPARUN, de langste 
non-stop estafetteloop ter wereld van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam, 
heeft de aanvraag voor subsidie 
voor De Cirkel krachtig ondersteund 
door het schrijven van een aanbeve-
lingsbrief, die met een doortimmerd 

projectplan en –begroting aan de 
ROPARUN is meegestuurd. Het 
Runningteam is natuurlijk bijzonder 
trots dat deze aanvraag om geld voor 
de Cirkel met veel meer als men had 
durven hopen, gehonoreerd is. 

“Daar doen we het voor” was een 
veelgehoorde opmerking van de 
teamleden. “Zo is tenminste zicht-
baar waar het geld van de ROPARUN 
aan wordt besteed en dat is altijd fijn 
om te weten.” Volgend jaar gaat het 
Runningteam voor de 10e keer deel-
nemen en ook dan hopen ze weer een 
mooi geldbedrag te kunnen overmaken 

naar de Stichting ROPARUN, die er on-
getwijfeld op hun beurt weer een goe-
de bestemming voor weten te vinden.

Ook het komend jaar zou u hen kun-
nen ondersteunen, zowel financieel als 
materieel. “Help ons om te helpen!”

U kan altijd een donatie storten op 
rekeningnummer NL03 RABO 0154 
1799 49 t.n.v. Stichting Running Team 
Laarbeek te Lieshout. De bezoekers 
van Inloophuis de Cirkel zijn u zeer 
dankbaar! Kijk voor meer info op: 
www.runningteamlaarbeek.nl.

Runningteam Laarbeek

Laarbeek - Voor Zorghoeve de 
Malbergh in Beek en Donk, zoekt 
Laarbeekvoorelkaar.nl iemand die 
de (fruit)bomen en -struiken op 
het erf van de zorgboerderij, bij 
kan houden. Je kunt denken aan 1 
ochtend of dag in de week. Het is 
gemakkelijk als je al verstand hebt 
van bomen, maar er is een andere 
vrijwilliger die je dit ook uit kan 
leggen.

Voor een 28-jarige mannelijke be-
woner van woonvoorziening de 
Bleek zoeken zij een vrijwilliger die 
met hem naar voetbalvereniging 
Sparta’25 fietst om hem te bren-
gen en te halen op de volgende 
dagen:

• woensdag naar de training 
van 19.00 tot 20.00 uur

• zaterdag op verschillende tij-
den in verband met wedstrij-
den (meestal in de ochtend).  

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek via 
0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken 
op www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

Spaar onze 
advertenties, bij 
10 verschillende: 

10% korting bij uw 
aankoop. Niet op 

afgeprijsde artikelen

VAKANTIE VOORDEEL, WIJ RUIMEN OP!!!

DIV. LINGERIE, BADKLEDING, 
NACHTKLEDING EN 

BABYKLEDING

STERK AFGEPRIJSD.......

Loop gerust eens binnen.

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Je kunt het je nu bijna niet voor-
stellen, maar naast het zandpad 
dat vanaf de Ruitjensakker naar 
de Provinciale weg loopt, stond 
vroeger Bibliotheek 't Pakhuis 
(mei 1977- december 1987). De 
MooiLaarbeekKrant spreekt twee 
mensen die daarbij betrokken 
waren: Aad de Jager, destijds voor-
zitter van de 'werkgroep bibliotheek' 
en Marianne Swinkels, bibliotheca-
resse. 

In het maisveld
Bibliotheek 't Pakhuis werd geopend op 1 mei 
1977 en betekende het einde van de bibliobus 
die vanaf eind 1972 naar Lieshout kwam om de 
mensen te voorzien van leesvoer. Aad vertelt: 
“Opbouwwerker Huub Korven pushte mij om 
me in te zetten voor een bieb in Lieshout. Ik 
werkte bij de bibliotheek van de Technische 
Universiteit in Eindhoven en de bibliobus 
moest vervangen worden. De Boerenbond 
had een aardig gebouw dat we konden kopen 
voor 4.000 gulden. Tegelijkertijd zorgde het 
voor de naam ' t Pakhuis.” Marianne vult aan: 
“In die tijd was onze bibliotheek de enige bib-
liotheek met een naam in Brabant. De tweede 
betekenis kwam terug in het vignet naast de 
deur met een hand die een boek pakt.”

Werkgroep 
Terug naar de werkgroep 'bibliotheek'. Deze 
werd in september 1974 opgericht door de 
dames Luijten, Nuijten, de heren de Jager, 
Vermeltfoort, Knoop en Rooijackers. Ook zat 
er van elke school in Lieshout en Mariahout 
een onderwijzer in het bestuur. Aad vertelt 
over hoe de inventaris verzameld werd: 
“Tafels en stoelen kregen we van Bavaria, ver-
lichting van Philips en ik ben zelf met burge-
meester Piet van Hout vloerbedekking bij een 
fabriek in Helmond gaan halen. De verwarm-
ing kregen we, via Broer Jansen, van Kuipers 
in Helmond. Het was de tijd dat er na de ge-
meenteraadsvergadering échte zaken gerege-
ld werden bij café Brokx”, lacht Aad. 

Arbeidsintensief
Marianne vertelt over het arbeidsintensieve 
uitleningssysteem van die tijd. "De lener heeft 
een kaart met een nummer, in het boek zit ook 
een kaartje, lenersnummer wordt op het boek-
kaartje geschreven, kaartjes worden alfabe-
tisch achter uitleendatum opgeborgen en als 
het boek wordt ingeleverd, weer teruggezet in 
het boek.” Kunt u het volgen? Marianne werd 
als beroepskracht geassisteerd door een groep 
vrijwilligers. Op een lijst prijken de namen 
van Ria 

Kemps, Marja van Wijnhoven, Toos van de 
Kam, Truus Beniers, Jeanne Sanders, Petra 
Sanders, Maria Biemans, Palmyre Dietvorst en 
Mien Merkelbach …  

“De bieb werd breed gedragen in het dorp 
en groeide snel. De vrijwilligers deden veel”, 
vertelt Marianne. Zelf had ze de Sociale 
Academie als achtergrond en was dus geen 
bibliothecaris. “Daar heb ik ook een rol in ge-
had” vertelt Aad. “Er moest iemand komen 
die iets meer wilde dan alleen boeken uitlenen. 
Dat werd Marianne.” Ze vertelt: “We werkten 
veel samen met de basisscholen: alle kinderen 
kwamen zeker één keer in de maand, onder 
schooltijd, naar de bieb. We organiseerden 
veel rond de boekenweek, er kwamen kin-
derboekenschrijvers. Trouwens, als het vroor 

kon de deur niet open en moest er een stuk 
van de drempel geschuurd worden! Ook 
muizen en spinnen vermaakten zich er prima. 
Desondanks was de bibliotheek een ontmoet-
ingsplek in Lieshout. Velen wilden ook een 
leesadvies. Het is jammer dat die adviesfunctie 
nu weg is! De eerste 5000 boeken werden ge-
huurd van de Provinciale Bibliotheek Centrale 
in Tilburg en vijfhonderd daarvan wisselden we 
drie keer per jaar. Ook gingen we zelf boeken 
uitzoeken in het Centraal Boekhuis in Utrecht. 
Je kende de klanten dus je wist op persoon 
te zoeken. En weggooien was er niet bij: ik 
herinner me de doorgezakte boekenplanken 
goed! Het duizendste lidmaatschap kwam op 
naam te staan van Bas(je)Bosch op 31 oktober 
1978.” Op 7 december 1987 verhuist de bib-
liotheek 't Pakhuis naar de Hertog Janstraat, 
centraler in het dorp. 

Burgemeester van Hout en zijn vrouw 

Tineke. Rechts Marianne Swinkels.

Aad de Jager en Marianne Swinkels

een kaartje, lenersnummer wordt op het boek-
kaartje geschreven, kaartjes worden alfabe-
tisch achter uitleendatum opgeborgen en als 
het boek wordt ingeleverd, weer teruggezet in 
het boek.” Kunt u het volgen? Marianne werd 
als beroepskracht geassisteerd door een groep 
vrijwilligers. Op een lijst prijken de namen 

Basje Bosch was het duizendste lid van de bieb. 
Basje Bosch was het duizendste lid van de bieb. 
Basje Bosch was het duizendste lid van de bieb. In anderhalf jaar was de bibliotheek gegroeid van 360 jeugdleden en enkele volwassenen naar 1000 leden van wie ongeveer 700 jeugdleden.

De bieb werd breed gedragen in het 
dorp en groeide snel. De vrijwilligers 
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Starmix

5  gemarineerde
varkensfi letlapjes

4  runder-
hamburgers

5  chipolata 
merguez

5  speklappen 
tandoori

4    hamburgers 
Italian style

4  varkens-
saucijzen 
tuinkruiden

Afrikaantjes
Deze foto is vorige week 
gemaakt in Aarle-Rixtel. 
‘Afrikaantjes hoe mooi 
in deze tijd met veel 
vluchtelingen’

Groetjes, Henk Berkers

Deze foto is vorige week 
gemaakt in Aarle-Rixtel. 

Mooi GespotMooi Gespot
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MooiLaarbeek
RC De Oude Molen brengt zomershow: 

'ODE AAN K3'
The Crazy 8 lost 
Kauwgommysterie op

Redacteur: Nina Sneijers

Beek en Donk - Zondagochtend, tien 
uur 's ochtends. Het is op straat vrij 
rustig, maar niet bij 'R.C. De Oude 
Molen'.  De zomershow 'ODE AAN 
K3' gaat beginnen. Iedereen zit er al 
klaar voor en het eerste liedje start. K3 
klinkt door de boxen. De Zomershow 
van dit jaar bestaat uit alleen maar 
liedjes van K3.

Decoratie
De zaal is mooi gedecoreerd. De wan-
den zijn rood en wit bekleed en be-
plakt met bloemen. Achterin de zaal 
is een boog van gekleurde ballonnen. 
Dit vormt zo een soort regenboog. Er 
staan paspoppen met allerlei jurkjes 
van K3 en er staat een K3-fiets. Aan 
de zijkanten van de boog staan twee 
lichtgevende trappen. De pakjes van 
de kinderen zijn ook heel mooi, be-
plakt met glitters en in vrolijke kleu-
ren. Voor ieder liedje is een ander pak-
je. Dat is dus heel veel werk, maar het 
resultaat mag er wezen.

Sfeer
Op de gezichten van de kinderen is 
spanning af te lezen. Zoekend naar 
papa en mama in het publiek en toch 
wel blij. Af en toe een foutje, maar het 
gaat heel goed. Als ze vallen is het op-
staan en doorgaan, doen alsof ze niet 
gevallen zijn. De K3-liedjes zijn vrij 
bekend, dus iedereen kan meeklap-
pen op de maat. Er heerst een vrolij-
ke sfeer. Na twintig minuten intensief 
rolschaatsen zijn de kinderen wel toe 
aan een pauze van een halfuurtje om 
er vervolgens weer flink tegenaan te 
kunnen.

Jongste van de groep
De Zomershow wordt gereden door 
de allerjongsten van het rolschaat-
sen. Wiep (5) is het jongste van de 

kinderen. Ze rolschaatst één jaar en 
de zomershow is haar eerste show. 
Na de ochtendshow mag ze er nog 
twee rijden. Ze vindt het rolschaatsen 
heel leuk en de pakjes vindt ze prach-
tig. Het pakje van 'De Hippie Shake' 
is het allermooist. Wiep moet wel vijf 
keer per show wisselen van pakje. Het 
leukste trucje vindt ze de hurkzit.

Eerste en laatste zomershow                                                                                                                           
Danique (10) rijdt ook haar eerste zo-
mershow, maar ook meteen de laat-
ste. Niet omdat ze gaat stoppen, maar 
omdat ze naar de grotere groep gaat. 
Ze vindt het heel leuk dat ze trucjes 
kan doen, vooral de sprongen. Dit 
hoort bij technisch rijden, maar je hebt 
ook showrijden. Showrijden is in een 

groep rijden, technisch is alleen en 
met veel trucjes. Danique vindt het al-
lemaal even leuk, net als de pakjes. Ze 
is ook een van de K3's geweest, dan 
reden ze met z'n drieën en dan mocht 
je net iets meer doen als in een groep. 
De liedjes kent ze nog niet uit haar 
hoofd, maar dat komt nog wel!

Nina Sneijers

De deelnemers aan de zomershow, met in het midden redacteur Nina Sneijers 

Mariahout - ‘Wie zijn nou eigenlijk 
die kauwgomgangsters?’ Het was 
dé vraag voor het publiek tijdens de 
uitvoeringen van de afscheidsmusical 
van The Crazy 8 ofwel groep 8 van de 
Bernadetteschool uit Mariahout. 

De 27 spelers en speelsters wisten deze 
vraag uiteindelijk te beantwoorden in 
energiek, enthousiast en spontaan 
spel. Het openluchttheater, een schit-
terend decor voor de leerlingen, was 
goed gevuld tijdens beide voorstel-
lingen en het publiek zat vastgeplakt 
aan hun stoelen en volgde nauwgezet 
alle bewegingen op het podium. Men 
verveelde zich geen moment. Ook de 

jeugd op het podium niet. Er werd als 
een geheel gespeeld en gesproken, 
waardoor het een boeiend schouw-
spel werd om naar te kijken. De Crazy 
8-ers maakten er samen, na weken 
van voorbereiding, een herinnering 
voor het leven van. Dat uiteindelijk de 
aap uit de spreekwoordelijke mouw 
kwam en de echte kauwgomgangsters 
zich overgaven, mocht dan ook geen 
verrassing zijn. Het mysterie was op-
gelost, de koffer was terecht en de 
jeugd neemt deze koffer nu mee op 
weg naar een nieuw avontuur. Doei, 
doei, doei, so long and goodbye; grote 
school, here we come! 

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Johan Maas

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
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Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

UITBALANCEER SERVICE
Wij beschikken over het meest geavanceerde 
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UITBALANCEER SERVICE
Wij beschikken over het meest geavanceerde 
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& VELGEN NU IN 1 WEBSHOP
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MooiLaarbeek
#Oppadmet... Kyle van Zutphen 

Vrolijke afsluiting bij 
Basisschool de Heindert

Leiding nodig bij Hiep-Hoi 

Och, och, och, wat waren we dit 
schooljaar blij met de voorspellingen 
van het weer voorafgaand aan ons 
schoolverlaterskamp. Blijkbaar waren 
de tranen van de weersgoden even 
op en kon ons kamp eindelijk weer 
eens onder droge omstandigheden 
beleefd gaan worden.
Dus, op maandag kwamen de 27 
zonnetjes aan met fl inke koffers en 
het gehele bedarsenaal. Alles werd 
in de paardentrailer geladen en zelf 
bestegen we onze rijwielen voor een 
ontspannen ritje naar Someren, al-
waar het kampfestijn van start kon 
gaan. Men had er, op wat heim-
weeweeën na, zin in. Ach, en als je 
eenmaal onderweg bent en vertoeft 
in het gezelschap van je liefste klasge-
noten en meest favoriete begeleiding, 
dan kan er toch niets misgaan, toch?
Na een tussenstop in het vogelasiel, 
alwaar we vertederd werden door 
opgevangen uiltjes, bereikten we 
onze 5 sterren accommodatie. De 
discussie werd aangezwengeld over 
wie nu waar moest gaan liggen, maar 
nadat dit via omwegen was opgelost 
kon er ontspannen gelegen worden. 
Hehe, we waren er, het was toch best 
warm en dat vermoeide. Er heerste 
een gemoedelijke rust en sfeer. Naast 
de liggers werd er ook getafeltennist 
en kwam het collectors item-spel 
‘Crazy 8-kwartet’ tevoorschijn. Men 
maakte het zichzelf geriefl ijk…… 
PATS! ‘Meester, er zitten hier mug-
gen. Ik heb net de eerste de nek om-
gedraaid.’ Natuurlijk, de temperatuur 
stijgt, we zitten in de buurt van een 
bos en kleffe, klamme zweetlijfjes 
geven een aanlokkelijke geur af. De 
koffertjes met angels waren ook in 

de paardentrailer meegegaan en de 
muggen zelf liften op de thermiek 
van de lucht mooi richting de jonge 
slachtoffers. Binnen de kortste keren 
was het gastenaantal van de blokhut 
gestegen wat overigens niet begroot 
was door de blokhutverhuurder. De 
jeugd begon zichzelf te bespuiten 
met anti-geur-, kleur- en smaakstof-
fen. Een der begeleiding pakte zijn 
vervaarlijke wapen en begon zijn weg 
naar de vrijheid, maar als een heuse 
zevenkoppige draak bleven de nut-
teloze steekzoemers komen. Bultjes, 
rode vlekken en jeukende plekken  
kregen de jeugd in hun macht, maar 
zij lieten zich er niet door weerhou-
den. Links en rechts werden de beest-
jes gehemeld of kregen ze een  naar 
hun kopje geslingerd. 
We keerden terug op woensdag. Ge-
duwd door de warme föhn trapten 
we naar Mariahout terug. Gekleurd 
door zon en mug en vermoeid door 
korte nachten en uitvoerige krabses-
sies. In de aula van de school zocht 
men de verkoeling van de vloer op. 
Ondanks alles was 
het een ontzet-
tend fi jn en prettig 
kamp geweest, 
laat we daar niet 
al te muggenzifte-
rig over doen.

Mees
Joost 

Muggen

Ondanks alles was 
het een ontzet-
tend fi jn en prettig 
kamp geweest, 
laat we daar niet 
al te muggenzifte-
rig over doen.

het een ontzet-
tend fi jn en prettig 
kamp geweest, 
laat we daar niet 
al te muggenzifte-
rig over doen.

COLUMN

Redacteur: Alexander Brutsaert
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - Het is een mooie zomerse 
dag. In Lieshout woont een jongen die 
een groot talent heeft met motorcross. 
Vandaag gaat MooiLaarbeekTeenz 
op pad met Kyle van Zutphen. Wie 
is deze jongen eigenlijk en wat doet 
hij voor iets? De tienerredactie ging 
langs om dat te vragen. 

Kyle's leven 
Kyle zit sinds 2010 op motorcross, dus 
6 jaar. Hij doet in zijn vrije tijd niets 
liever dan lekker crossen. Toen Kyle 
ermee met zijn sport startte, had hij 
een KTM, een merkmotor. Kyle traint 
twee keer in de week en heeft één 
keer per week wedstrijd. Trainen doet 
hij in Boekel, Son en nog op veel an-
dere plaatsen. Ook zit hij zit bij een 
vaste club, namelijk MC Boekel. Kyle 
reist vaak samen met zijn vader naar 
wedstrijden in heel Nederland en over 
de grens. Zijn motor wordt dan in zijn 

vaders bus gestopt. Als hij straks naar 
de middelbare school gaat, blijft hij 
gewoon doorgaan met crossen. “Eerst 
huiswerk en dan sporten”, zegt Kyle.

Wat Kyle al bereikt heeft met 
motorcross
Kyle was al snel een groot talent. Niet 
voor niets doet hij mee aan de gro-
te toernooien. Al een paar jaar lang 
doet Kyle elk jaar mee aan de Zwarte 
Cross. Hij was zelfs een keer op het 

NOS Jeugdjournaal en zat hij in een 
programma van BNN waarbij Filemon 
Wesselink hem volgde tijdens zijn ver-
blijf. “Heel erg leuk en vet vond ik dat, 
maar het hoeft niet per se nog een 
keer." Als Kyle de MooiLaarbeekTeenz 
mee de garage inneemt, komen er 
een aantal spandoeken tevoorschijn. 
Maar de grootste bekers zijn van het 
Nederlands Kampioenschap die Kyle 
al twee keer heeft gewonnen en van 
de Zwarte Cross. Ook mocht hij naar 
het buitenland voor het internationa-
le jeugdweekend, die Kyle ook wist 

te winnen. Hij heeft zelfs een busje, 
waarmee hij naar de cross gaat, met 
zijn naam erop en #8.

Zijn sterke punten, zijn idool en zijn 
toekomst 
“Mijn sterke punten zijn harde ba-
nen”, zegt Kyle. “Jeffrey Herlings is 
mijn idool, omdat hij zo hard en net-
jes kan rijden.” In de toekomst zou hij 
graag professionele crosser willen wor-
den. “Als ik dat wil bereiken, moet ik 
veel trainen”, bevestigt Kyle met een 
gretige blik. “Maar of ik ooit zo goed 
zal worden als Jeffrey Herlings nu is, 
moet nog maar gaan blijken in de toe-
komst." “Hij is nog niet zo goed als 
Jeffrey Herlings nu is”, grapt de moeder 
van Kyle. Of Kyle een tweede Herlings 
wordt? De MooiLaarbeekTeenz blijft 
deze enthousiaste Laarbeekse sport-
man volgen.

Beek en Donk - Helpt u mee als vrij-
williger dit jaar? De organisatie van 
Hiep-Hoi is dringend op zoek naar 
leiding voor de bovenbouwgroepen 
tijdens de kindervakantieweek. 

Wil je hen graag uit de brand helpen, 
geef je dan op. Vul een inschrijfformu-
lier in, te vinden op de website, en mail 
deze naar hen. Ook als je maar één 
dagdeel mee kan helpen, vinden zij dit 
superfijn.

Doordat de indeling nog niet rond is 
laten ook de informatieboekjes op 
zich wachten. De organisatie zorgt 
ervoor dat u deze zo snel moge-
lijk krijgt. Houdt de website in de 
gaten voor de laatste informatie. 
www.hiephoibeekendonk.nl. 

Alexander Brutsaert

Eerst huiswerk en dan 

sporten

Aarle-Rixtel - Bij Basisschool de 
Heindert in Aarle-Rixtel is vrijdag 22 
juli het schooljaar op vrolijke wijze af-
gesloten. De dag begon onverwachts 
met zware regenval en onweer maar 
dat mocht de pret niet drukken bij de 
kinderen, die door de regen de school 
binnen kwamen rennen, klaar voor 
een dag vol plezier.

Na een korte uitleg in de klaslokalen 
werden de kinderen vrij gelaten om 
hun eigen activiteiten te kiezen. In het 
kleuterlokaal waren kinderen druk aan 
het bouwen met de constructiemateri-
alen terwijl er luid gelach klonk van het 
podium waar een groepje kinderen sa-
men met een juf Twister aan het spelen 
waren. In de hal konden de kinderen 

geschminkt worden en daar stonden 
ze in lange rijen te wachten. Het duur-
de niet lang of de vlinders, vleermuizen 
en dino’s renden over het schoolplein. 
Moe van het rennen, fietsen, tafelten-
nissen en klimmen buiten, konden de 
kinderen even uitrusten tijdens een 
filmvoorstelling in een lokaal boven of 
iets te drinken halen bij de ranjabar.

Tussen de middag konden alle leerlin-
gen weer opgehaald worden. Moe en 
met een buik vol ranja, fruit en raket-
jes liepen de kinderen naar buiten om 
te beginnen aan de zomervakantie. 
Over zes weken komen ze weer terug 
op school, maar voor nu wensen de 
leerlingen van basisschool de Heidert 
iedereen een hele fijne zomer!
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* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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EEN ATAG 
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CADEAU!* 
VAATWASSER 
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HOOGGLANZENDE 

KEUKEN 

5.998,-
Incl. Granieten werkblad en achterwand,
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Leverbaar in 12 hoogglans 

kleuren.

5- PITS 
GASKOOKPLAAT, 

met Supervario-wokbrander. 
Door grote branderafstand 
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en easy-clean coating.

KOELKAST,
 energielabel A+, 
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hoogte verstelbaar 
voorzien van LED.

VAATWASSER, 
vijf programma’s 
en start uitstel. 
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MAGNETRON, 
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AFZUIGKAP, 
met vier snelheden, 
geluidsarm, afzuig-
capaciteit 679M3 en 

LED verlichting.
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inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
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WWW.NUVAKEUKENS.NL
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D E U R N E  
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T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 
T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

MooiBoerdonk

Boerdonk - Nog slechts 14 kaartjes 
waren afgelopen zondag beschikbaar 
voor de Family Color Buffelrun op za-
terdag 3 september. Tijdens deze 3 km 
buffelrun worden de deelnemers op 3 
plaatsen getrakteerd op verfbommen 
(biologisch afbreekbaar en gegaran-
deerd uitwasbaar). Daarnaast komen 
ze de nodige obstakels tegen waaron-
der de ‘splash’ op de zichtplek bij de 
Akkerweg. Kortom: voldoende uitda-
ging en plezier tijdens deze proloog 
van de echte buffelrun op zondag.

Voor zondag zijn alle kaartjes verkocht. 
Ruim 1500 enthousiastelingen gaan in 
10 startgroepen vanaf 10.30 uur het 
6 of 12 km lange parcours afleggen 
om de strijd met de obstakels aan te 
gaan. Daarbij is veelvuldig gebruik ge-
maakt van de natuurlijke elementen 
zoals het bos, de moddersloten, de 

forellenvijver, de kleine rivier de Aa en 
de grote rivier de Aa. Daarnaast heeft 
de commissie Buffelrun zich helemaal 
uitgeleefd op de diverse te bouwen 
hindernissen. Wat de denken van de 
ruim 7 meter hoge stromuur, de klim-
toren en de waterglijbaan. 

Zichtpunten
Er zijn 3 zichtpunten voor het publiek. 
De Akkerweg bij de vijver, de Putweg 
bij rivier de Aa en Achter het huis van 
de familie Jaspers bij de kleibak. De 
zichtpunten zijn met de fiets goed te 
bereiken maar ook via de pendelhop-
pers die u gratis naar de zichtplekken 
brengen.

Horecaplein
Start en finish is dit jaar bij het hore-
caplein waar ook de hele dag muzikaal 
vertier is en uiteraard gezorgd wordt 

dat de inwendige mens aan alle kan-
ten gesterkt kan worden. Ook de ijs-
bak als afsluiting van het parcours be-
vindt zich daar. Voor de kleintjes is er 
een minikermis en verder hopelijk veel 

gezelligheid voor iedereen. Derhalve: 
Buffelrun 2016: Be there.

Voor inschrijving, tijden, parkeren en 
alle overige info: zie www.buffelrun.nl.

Drie zichtpunten voor het publiek

Laatste kaarten Family Color Buffelrun 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Archieffoto van de Buffelrun in 2015

Citroenvlinder 
op Zinnia
Gemaakt in eigen tuin.

Ingestuurd door Maria 
Kordewinders – van den 
Tillaar

Citroenvlinder Citroenvlinder 

Mooi GespotMooi Gespot
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Hoe zien je werkzaamheden eruit? 
• Assemblage en montage van hydraulische systemen.
• Controleren, meten en afstellen van hydraulische en elektrotechnische componenten.
• Werken aan de hand van montagehandleidingen.
• Revisiewerkzaamheden.
• Storingen verhelpen op locatie. 
• Uitvoeren onderhoud aan hydraulische systemen.
• Je bent werkzaam in zowel binnen- als buitenland (voornamelijk EU).

Wie zijn wij?
Swanenberg Hydraulic Systems heeft de ambitie de beste op maat gemaakte hydraulische systemen 
te ontwikkelen/leveren voor de industriële machinebouw, de mobiele markt en de technische 
dienstverlening. 
Wij vormen een klein team, zijn positief ingesteld en zien de toekomst van onze organisatie vol 
vertrouwen tegemoet. Daar werken wij met z’n allen erg hard aan. Meedenken en initiatieven 
ontplooien wordt bij ons op prijs gesteld. Wij stimuleren het ontwikkelen van kennis en ervaring en 
daarmee het ontwikkelen binnen de functie en binnen de organisatie.

Voor een goede uitoefening van deze functie zien wij graag de volgende kwalificaties bij jou:
• MBO werk- en denkniveau.
• Opleiding richting Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek.
• Ervaring in techniek/hydrauliek.
• Accuraat en punctueel.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Kunnen omgaan met werkdruk.
• Bereid zijn tot het volgen van aanvullende opleidingen/trainingen/workshops. 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Vragen en informatie:
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Hans Kuunders op telefoonnummer 
0492 – 55 29 22 of via e-mail H.Kuunders@swanenberg.nl

Meer informatie over Swanenberg Hydraulic Systems en haar producten en diensten is te vinden op: 
www.swanenberg.nl.

Solliciteren:
Als je belangstelling hebt voor deze vacature, ontvangen wij graag je motivatie en CV. 

VACATURE 
(Fulltime)

SERVICEMONTEUR BINNEN-/BUITENDIENST
Wegens toenemende vraag naar servicewerkzaamheden.

Swanenberg Hydrauliek B.V.  Achterdijk 9  5705 CB  HELMOND

Zeer geslaagde � etsactiviteiten KBO Lieshout

Lieshout - 62 Lieshoutse senioren vertrokken 
op 4 juli naar Friesland. Een weekje fietsen met 
het dorpje Rijs in Gaasterland als uitvalsba-
sis. Mooie Friese stadjes als Stavoren, Sloten, 
Hindelopen, Workum, Lemmer en Balk lagen 
natuurlijk op de route. 

Ook het Jopie Huisman museum in Workum 
werd niet overgeslagen. Op vrijdag werd nog 
een excursie gehouden naar het Woudagemaal 
in Lemmer, waarna iedereen voldaan huiswaarts 
keerde. Deze zesde fietsweek mag weer een 
groot succes genoemd worden. 

Dit alles was een aanloop naar de jaarlijkse 
grote fietsdag op dinsdag 19 juli. Ruim 100 
fietsers hadden zich aangemeld voor de gro-
te tocht van 55 km en een steeds kleiner wor-
dend groepje fietste de tocht van 30 km. Het 

weer was voortreffelijk. In kleine groepjes ging 
de toch via Best naar het Philips de Jongpark in 
Eindhoven, waar de lunchpauze werd gehouden 
in het parkpaviljoen. Na de lunch werd de tocht 
voortgezet langs de Herdgang en de fruittuin 
van Philips. Men reed als het ware een rondje 
rond Eindhoven, zonder in de stad zelf te ko-
men. Na Acht was er weer een drinkpauze in 
de Achtse Barrier. Rond vier uur ’s middags was 
nagenoeg iedereen weer terug bij de startplaats, 
de tuin van de familie Van den Biggelaar in de 
Schutsstraat. Daar stonden de drankjes al koud. 
Om half zes stond er een heerlijk Chinees buffet 
klaar. Daarna werd er nog lang nagepraat onder 
het genot van een drankje. Het was hard wer-
ken geweest voor de organisatie, maar de vele 
complimenten van de deelnemers maakten dat 
helemaal goed. 

Modern sprookje van 
toneelvereniging Mariahout

Feest, feest, feest, het leven is een feest. Met 
dit live gezongen lied begint de familievoor-
stelling van: Sneeuwwitje en de Dwarfs. Dit 
theaterstuk ging zaterdag 23 juli in première in 
Mariahout. Het welbekende sprookje, verras-
send bewerkt door Michelle van Daalhoff en 
geregisseerd door Koen van der Hijden. The 
DWARFS, een populaire meidengroep treedt 
op ter ere van de verjaardag van Prinses Wille-
mien. Voor haar 16 de verjaardag krijgt ze van 
haar vader, Koning Gerbrand (Bart van Turn-
hout), wat ze maar wil.

Ze wil geen grote cadeaus. Het geluk van haar 
vader, die weduwnaar is, gaat haar boven alles. 
Dus er wordt gezocht naar een nieuwe konin-
gin. Vanuit het hele land sturen vele vrouwen 
een brief. Uit een pakket stapt een vrouw die 
dankzij de behandelingen van een plastisch chi-

rurg er geweldig uit ziet. Ze heeft van te voren 
ook gebeld naar Mirror TV. Via een telefonisch 
consult bij medium Tineke (Cis Evenwel) wil ze 
weten of haar plan om koningin te worden, wel 
zal lukken. Koning Gerbrand is onder de indruk 
van haar en wil met haar trouwen. Ze vertrek-
ken naar de Malediven. Koningin Samantha 
(Lisanne van Alphen) komt echter alleen terug 
en verandert in een echte boze stiefmoeder.

Eind goed al goed, sprookjes lopen altijd goed 
af. Zo ook in dit theaterstuk van Toneelvereni-
ging
Mariahout. Het is nog te zien op 31 juli en 
4 augustus in openluchttheater Mariahout. 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Gia de Nooy- van Son

Recensie

De senioren fietsen over een brug. Deze foto is tijdens 
de fietsweek in Friesland genomen door Henny Stoop

Het buffet in de tuin van familie Van den Biggelaar tijdens 
de grote fietsdag. Foto gemaakt door: Nelly de Groot
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 
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Sportend Laarbeek

Of toch hoogglans wit?
Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter Swinkels 

vindt u precies wat u zoekt...en meer! Laat onze showroom u inspireren en 
adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis nodig heeft. 

Keukens, badkamers, tegels, deuren... U kiest, wij ontzorgen!

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Laarbeeks duo neemt deel aan één van de zwaarste MTB-wedstrijden ter wereld 

Redacteur: Rudy van den Enden

Beek en Donk/Lieshout - Het moun-
tainbiken zit Patrick Vereijken (Beek en 
Donk) en Dirk Hermans (Lieshout) in 
het bloed en wel zodanig, dat zij vori-
ge week samen hebben deelgenomen 
aan de Bike-Transalp, een zeer zware 
wielerwedstrijd op de mountainbike. In 
7 etappes legden zij 520 kilometer af 
over de Alpen, vanaf Imst te Oostenrijk 
als startpunt, tot Arco, Italië, om daar 
te finishen als Traxion Bike Team, hun 
teamnaam in deze wedstrijd. 

Patrick vertelt in geuren en kleuren, vol 
passie en enthousiast, over zijn ‘fiets-
week’ en het naleven van zijn droom; 
prestatief, op niveau fietsen met deel-
nemers uit meer dan 40 landen, over 
spectaculaire routes, met betoverende 
vergezichten, over geweldige passen en 
door wondermooie etappeplaatsen.

‘Lebe deinen Traum’
Het was Patricks 2e keer en Dirk nam 
voor de derde keer deel aan dit groot-
se evenement, na ook vorig jaar aan de 
Bike-Transalp te hebben meegedaan, zij 
het toen met een andere maat. Tezamen 
deden ze voor de eerste keer mee in 
2005 en dan nu weer, in 2016. “Ik ben 
wel in deze tijd blijven fietsen, fanatiek, 
doch gewoon als hobby. Het is een uit de 
hand gelopen hobby geworden, het kost 
stiekem toch heel veel tijd. We zijn een 
jaar of 15 geleden met een vrienden-
groepje begonnen te fietsen, gewoon 
voor de ‘fun’. Op zondagmorgen werd 
dan de alcohol uit je lijf gefietst, wat er 
in was gekomen met het stappen op de 
zaterdagavond. Maar het werd steeds 
serieuzer en een handjevol renners werd 

ook fanatieker. En van daaruit zijn mijn 
maat en ik, ongedoopt, de Transalp gaan 
fietsen in 2005. Vanaf dat moment zijn 
we ook verslaafd geraakt en steeds fa-
natieker geworden en meerdere wieler-
koersen gaan fietsen, met daarin vooral 
de bergen opgenomen. De Transalp 
kwam weer voorbij en Dirk en ik zijn 
goed aan elkaar gewaagd, wat wel een 
pré is voor deze koers, omdat het ook 
echt een ‘duo-koers’ is. Je moet samen 
fietsen, samen over de finish komen!” 
En vol trots toont hij tijdens het gesprek 
zijn foto’s op de laptop!

Teilnehmer
Wat Patrick ook zo geweldig vindt aan 
deze wedstrijd, is het feit dat hij zich 
kan meten met óók grote fanaten in de 
mountainbikesport. Want maar liefst 
400 duo’s deden deze ronde mee, in 
diverse categorieën, disciplines, zoals 
de Masters (mannen), de grand Masters 
(samen 100 jaar en ouder), een mix van 
een dame en een heer en de dames. 

“We hebben veel mensen ontmoet; 
uit Brabant, Roermond, Maaseik, 
Antwerpen. Deze duo’s zagen we wat 

meer, kwamen we wat vaker tegen om-
dat zij ongeveer over dezelfde capaci-
teiten bezaten en dus ook vaak bij ons 
in de buurt zich ophielden. Daarnaast 
heb ik gesproken en kennisgemaakt met 
meerdere nationaliteiten, o.a. Duitsers, 
Belgen, Australiërs, Spanjaarden, 
Litauers, Mexicanen en Oostenrijkers. 
Alles was heel goed geregeld en we 
sliepen in grote gymzalen, op een dun 
luchtbedje, of in campers en hotels in 
de omgeving, aten samen en luisterden 
ook ’s avonds met z’n allen naar de prijs-
uitreiking. Om 22.00 uur naar bed en ’s 
morgens 6.00 uur weer op. Het was echt 
gemoedelijk allemaal!”

Der Rennkampf
Zoals gezegd is deze wielerwedstrijd 
één van de zwaarste ter wereld. Ook in 
Canada, Australië en Afrika staan deze 
mountainbikewedstrijden op de agenda. 
Als Patrick vertelt, straalt heel zijn ge-
zicht! “De routes die je maakt zijn heel 
bijzonder, hoe kan men ze toch vinden 
en maken? Ze zijn technisch erg moei-
lijk, zware klimmen zitten er in, met nog 
gevaarlijkere afdalingen. Maar hoe spec-
taculairder, hoe mooier ik het vind. Ik 
heb dan ook alles gefietst, niet hoeven 
te klimmen met de fiets op de schouder. 
Wel ben ik een paar keer afgestapt, om 
een tiental meters te wandelen, omdat 
dit net te veel werd voor mij. Je moet 
jezelf goed kennen en durven afstappen 
in deze. Maar… zelfs de ‘voorsten’ wan-
delden soms! Het belangrijkste is dan 
ook dat je goed vooraan kunt starten, 
maar dat hangt af van jouw resultaat de 
dag tevoren. Want des te beter resultaat, 
hoe verder je van voren mag starten en 
des te meer fietsers je bij de volgende 
start achter je mag laten. Want ik wil wél 
graag gepresteerd hebben, jankend over 
de finish komen. We proberen er uit te 
halen wat er in zit, wel uiterst sportief, 
op banden plakken helpen na dan, want 
dat kan altijd gebeuren!”

Wielerverein
Patrick heeft nooit bij een club gezeten, 
heeft altijd met vrienden gefietst. Dat 
geeft hem minder verplichtingen zo en 
vindt dat wel prettig. “In Mariahout heb 
je wel de Bosduvels, de BZT, waar je 
met de mountainbike en met een wiel-
renfiets kunt fietsen en de wielrenclub 
in Beek en Donk en in Nuenen heb je 

ook een wielrenclub. Maar zoals ik al zei, 
geeft het fietsen met vrienden minder 
verplichtingen, maar gaat het ook soms 
weer kriebelen, zoals dit jaar. En Dirk was 
hier ook meteen voor te porren. Hij had 
vorig jaar gereden met een andere maat 
en had dit als een ‘uitje’ gezien, maar hij 
weet, als hij met mij gaat fietsen, dat het 
dan weer op het scherpst van de snede 
gaat en zodoende weer de ultieme uit-
daging, de Trans-Alp genomen!” 

Hierna is Patrick vol lof over zijn kom-
paan Dirk. “Dirk is 9 jaar jonger en is 
fitter dan ik. Hij heeft ook gewoon wat 
meer aanleg en is getalenteerder. Verder 
durft hij goed af te dalen, maar onder 
aan de meet komen we toch samen weer 
bij elkaar. Ik moet er meer voor doen om 
fitter te zijn. Ik train en eet ook heel erg 
bewust, om af te vallen en om op die 
manier ook gezond te blijven. Dirk rijdt 
de Trans-Alp overigens volgend jaar niet. 
Hij heeft hem nu ook twee keer achter 
elkaar gereden en ik zoek dus een nieu-
we maat voor die 20e editie in 2017!” 

Zukunft
Het kleurrijke spektakel wil Patrick 

derhalve, ook volgend jaar niet missen. 
Ook al heeft hij geen verzorger of ma-
nager om zich heen en dient hij zijn in-
schrijfgeld zelf te betalen, hij is erg blij 
met zijn shirtsponsor het Maathuys uit 
Beek en Donk, die hem en Dirk in een 
mooie outfit hulde. Maar de weg er naar 
toe vergt ook oefening en zodoende 
zal hij hier en daar ook aan wedstrijden 
gaan deelnemen. De eerstvolgende se-
rieuze wedstrijd is die in Nuenen, het 
rondje om de ‘vuilnisbelt’ en wel op za-
terdag de 24e september. “Dit is een 6- 
uurs wedstrijd en de bedoeling is om in 
die tijd zoveel mogelijk rondjes te rijden. 
Hieraan doen vele Laarbekenaren mee 
en vorig jaar deed ook Bart Brentjens 
mee, de voormalig Olympisch kampi-
oen en die is nog steeds een klasse apart 
en won toen ook. Voor deze wedstrijd 
train ik ook en heb ik een voedingsdes-
kundige in de hand genomen om af te 
vallen. Zodoende word ik minder zwaar, 
fitter en gezonder en wordt alle ener-
gie omgezet in kracht in plaats van in 
vetten. Verder train ik heel specifiek op 
kracht. Maar ik wil dan ook in de top 3 
eindigen!" 

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl
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Programma / Uitslagen

bridgen

Bridgeclub 't Koppeltje

Uitslag woensdag 20 juli
A-lijn   
1. Wil – Jeanne 63,75%
2. Mari – Ton 62,08%
3. Annie – Thera 61,25%

Bridgeclub Poort van Binderen

Uitslag woensdag 20 juli
1. Riky en Jan 66,00%
2. Tonnie en Jürgen 56,67%
3. Marian en Koop 50,00%
4. Mieke en Cellie 48,67%
5. Gidi en Gerda 48,00%
5. Nettie en Arno 48,00%

Uitslag dinsdag 26 juli
1. Mari en Arno 56,18%
2. Tonnie en Riky 55,49%
3. Corry en Bets 54,93%
4. Kees en Jürgen 53,33%
5. Marian en Riek 52,05%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie ook 
www.poortvanbinderen.nl.

postduiven

Postduivenvereniging De Luchtbode

Wedvlucht Limoges 704 km
1. Harrie Barten
2. Jan Barten
3. en 4 Martien de Groot
5. Harrie Barten
6. Ad Barten
7. Martien de Groot
8. Joop Vereijken
9. Jan Barten
10. Martien de Groot

Wedvlucht Chimay (jonge duiven) 
189 km
1 t/m 10. Frans Manders en zoon

vissen Henk Steegs en Peter Beerens 
delen winst 5e koningswedstrijd

Beek en Donk - Ook de 5e konings-
wedstrijd bij HSV Het Geduld werd 
door moeder natuur op de korrel ge-
nomen. Op de vijver lag een sluier van 
groene algen en ook deze keer moest 
de wedstrijdleiding, die onder leiding 
staat van Mark Geurts, er aan te pas 
komen om te zorgen dat iedereen weer 
een mooie wedstrijd kon vissen.

Aan het weer lag het niet, met een mooi 
zonnetje en een hemelsblauwe lucht 
konden de deelnemers aan de slag. 
Nadat iedereen zijn stek had gevonden, 
kon de wedstrijd beginnen. Overigens 

een vijftal minuten later omdat ze twee 
fanatieke vissers in hun midden heb-
ben die ‘s morgens ook nog in Gemert 
een wedstrijd hadden gevist en meteen 
daarna bij Het Geduld aanschoven. Eén 
daarvan was Henk Steegs, die na afloop 
van zijn marathon vissen weer net als in 
wedstrijd vier de eerste plaats voor zich 
opeiste, nu samen met Peter Beerens. 
Allebei kwamen ze uit op een totaal 
van 46 punten en bleven daarbij Mark 
Geurts net met een punt voor. Mark had 
in de wedstrijd de meeste vis gevangen 
en Peter Beerens het meeste gewicht.

Koploper Willy Vorstenbosch blijft kop-
loper in het algemeen klassement en 
kan nu voorlopig met een gerust hart op 
vakantie. Op zaterdag 3 september, na 
de bouwvakvakantie, gaan ze weer van 
start en gaan de vissers naar het kanaal 
op de Zuid-Willemsvaart, parallel aan 
vijver De Koppelen. Zij verzamelen dan 
weer bij het bruggetje, gelegen aan de 
Dijkstraat, loting is om 13.30 uur.

Het witvis comité en het bestuur van 
H.S.V. Het Geduld wenst iedereen 
een fijne vakantie toe en een gezonde 
terugkomst.

Peter Beerens wist het meeste gewicht binnen te halen bij de 5e wedstrijd

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

25%

25%

35%
35%

50% 50%

SALE BIJ YOURS FASHION!
1 STUK = 25% KORTING  • 2 STUKS = 35% KORTING  • 3 STUKS OF MEER = 50% KORTING

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

Matige prestaties Laarbeekse 
schutters in Lierop

Laarbeek - In Lierop bij Gilde Onze 
Lieve Vrouw v/d Zeven Weeën vond 
op zondag 24 juli een kringwedstrijd 
plaats.

Het bleek wel weer dat Lierop op eigen 
terrein moeilijk te verslaan was, maar 

dat weerhield Berry Vorstenbosch er 
niet van om de 1e prijs op het onder-
deel Kampioen te veroveren. Annie 
Rovers wist de  5e prijs bij de vrije 
hand te veroveren. Henk v.d. Velden 
mag vanwege zijn leeftijd ook voort-
aan meeschieten met de bejaarden, 

en dit wist hij prima uit te buiten en 
werd 1e.

Verder vielen er nog 2 puistprijzen in 
Laarbeek, namelijk de 2e puistprijs 
voor Jan Rovers en de 3e puistprijs was 
voor Gerard van Ganzewinkel.

wipschieten

Heuvelplein 3 Beek en Donk
06-83970434

www.goedemorgenreclame.nl

“De Kunst van 
communiceren is 

Goed communiceren”
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Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Mark van Oosterhout
BTW terugvragen uit andere 
EU-Landen
Bent u ondernemer in Nederland en 
hebt u BTW betaald in een ander EU-
land ? Heeft u bijvoorbeeld buiten-
landse BTW betaald omdat u goederen  
heeft gekocht of diensten hebt laten 
verrichten. U moet de goederen en 
diensten uiteraard wel gebruikt hebben 
voor uw onderneming. Particulieren 
kunnen geen buitenlandse BTW terug-
vragen. 

Vraag deze buitenlandse BTW dan tij-
dig terug !! 
De uiterste datum waarin uw verzoek 
om teruggaaf van buitenlandse btw in-
gediend moet zijn is 1 oktober van het 
jaar dat volgt op het jaar waarover u de 
buitenlandse btw terugvraagt. Dient u 
het verzoek later in dan heeft u pech ! 
Er gelden echter wel drempelbedragen. 
De teruggaaf btw per EU-land moet 
ten minste € 50 zijn op jaarbasis en in-
dien u per kwartaal een teruggaafver-
zoek indient € 400. 

Het verzoek om teruggave van buiten-
landse BTW kunt u digitaal indienen via 
de internetsite van de Belastingdienst. 
Om het verzoek in te kunnen dienen 
heeft u inloggegevens nodig welke u 
eenvoudig kunt aanvragen. Binnen 4 
maanden na uw verzoek ontvangt u 
van de Belastingdienst van het andere 
EU-land een beschikking waarin staat 
of uw verzoek goedgekeurd is. 

Facturen meesturen: alleen als het 
factuurbedrag boven een drem pelbe-
drag uitkomt moet u bij het verzoek 
teruggaaf buitenlandse BTW, facturen 
meesturen. Er gelden 2 drempelbe-
dragen: voor brandstof € 250 en voor 
andere goederen en diensten € 1.000.

Het is ook mogelijk om de teruggaaf-
verzoeken door uw accountant te laten 
indienen. Graag helpen wij u bij het in-
dienen van deze verzoeken.

Fijne vakantie iedereen en zorg ervoor 
dat u de brandstofbonnen van uw auto 
van de zaak bewaard. Dan kunt u na 
uw welverdiende vakantie, uitgerust 
een verzoek om teruggaaf buitenland-
se BTW indienen ! 

tennis Schooltennis-
festijn TV De
Raam drukbezocht

Lieshout/Mariahout - Nadat TV 
De Raam op alle basisscholen in 
Mariahout en Lieshout een tenniscli-
nic heeft gegeven, was er op zondag 
10 juli de grote afsluiting. Maar liefst 
73 kinderen hadden zich ingeschreven 
voor dit tennisfestijn. 

Het was een dag vol tennisspellen, 
luchtkussens en heel veel zon. De dag 
werd afgesloten met een competitie 
wie de hardste service had. De ballen 
vlogen met maar liefst 110 kilometer 

per uur om de oren. Voor de leerlin-
gen die nu verder willen gaan met ten-
nissen, je kunt je opgeven voor een 
gratis tennisles. Wil je hiervan ge-
bruik maken,  stuur dan een mail naar: 
jeugdcommissie@tvderaam.nl. Bij deze 
wil de tennisvereniging alle scholen en 
hun leerlingen bedanken. Dit tennis-
festijn was voor hun zeer geslaagd en 
zeker voor herhaling vatbaar.

Tennisclinic bij TV De Raam

handboogschieten Keizer Toon 
van Hoof wint 
v/d Elsen 
verschieting 

Aarle-Rixtel - De schutters van De 
Eendracht uit Aarle-Rixtel hebben 
zaterdag 23 juli gestreden om de 
Jo v/d Elsen trofee. Bij deze wed-
strijd is het de bedoeling om je ei-
gen gemiddelde zo dicht mogelijk 
te benaderen. In principe heeft elke 
schutter dus de mogelijkheid om 
deze prijs te winnen.  

Dat bleek ook wel tijdens de prijs-
uitreiking, want er waren 3 schut-
ters met een verschil van 2 pun-
ten op hun eigen gemiddelde. Toon 
van Hoof, Geert van Ganzenwinkel 
en Jo Maas waren gelijk geëindigd, 
maar er kan er maar één de winnaar 
zijn. Zij kijken dan naar de score van 
de laatste pijlen.  Jo schiet , 7, 7.  
Geert schiet, 7, 9.  Toon schiet, 9, 
9. Toon wordt dus winnaar, Geert 
2de  en Jo 3de .

De opkomst was goed met een 
deelname van 16 schutters. En er 
werd goed geschoten, want bijna 
alle schutters hadden een score die 
hoger was dan hun gemiddelde.

Uitslag Jo v/d Elsen verschieting
1 Toon van Hoof 224 +2, 2 Geert 
van Ganzenwinkel 194 -2, 3 Jo 
Maas 203 -2, 4 Jan van Rooy 
205 +3, 5 Stijn Geene 188 +5, 

6 Walter Jansen 211 -6, 7 Martijn 
v/d Heijden 212 +7, 8 Arno 
Donkers 204 +7, 9 Michiel Verbakel 
186 +10, 10 Erwin Wijnhoven 210 
-10, 11 Henk Verachtert 205 +11, 
12 Machiel van Roij 221 +14, 
13 Sanneke Vogels 177 +16, 14 
Martien v/d Graef 170 +16, 15 
Bert Mensink 184 +26, 16 Gerlinde 
Geene 166 +39.

Voorafgaand aan de wedstrijd had-
den ze voor de leden en hun partners 
een barbecue gehouden. Deze was 
voortreffelijk verzorgd door slagerij 
Hegeman uit Aarle-Rixtel.  Het weer 
was goed, het eten was heel lekker, 
kortom een heel gezellige avond.  

Na de barbecue begon de wedstrijd 
en na de prijsuitreiking hebben ze 
nog gezellig met alle leden en hun 
partners kunnen napraten over de 
wedstrijd.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
10 september, dan komt Neerlandia 
uit Bakel bij De Eendracht op bezoek 
voor het Van Ganzenwinkel toernooi.  

Keizer Toon van Hoof 

badminton Badminton Club 
Lieshout op 
vakantie

Lieshout - De sporters van Badminton 
Club Lieshout houden vakantie. Zij 
hebben hun rackets opgeborgen om 
uit te rusten tijdens een welverdien-
de zomerstop. Op woensdag 7 sep-
tember nemen zij de rackets weer op 
tijdens de eerste speelavond van het 
seizoen 2016/2017.

Na de seizoenafsluitingen van de jeugd 
en van de senioren is er nu ook een 
eind gekomen aan de wekelijkse speel-
avonden van Badminton Club Lieshout 
voor het seizoen 2015/2016. De laat-
ste speelavond is geweest en pas op 
woensdag 7 september halen de bad-
mintonners hun racket weer tevoor-
schijn. Niet iedereen wacht daarop: 
badminton is immers een zeer geschik-
te sport om op de camping te bedrij-
ven en zo een beetje in vorm te blijven 
tijdens de zomerstop. 

Vanaf 7 september zijn nieuwe le-
den ook welkom bij Badminton Club 
Lieshout. Heb je zin om ook eens een 
shuttle in verenigingsverband te slaan? 
Noteer dan 7 september in je agenda 
en kom op die avond naar Sporthal 
‘de Klumper’ aan de Papenhoef in 
Lieshout. De jeugd speelt vanaf 18.30 
uur en de senioren vanaf 20.00 uur. 
Loop gerust binnen en …. als je je 

sportkleding mee brengt kun je me-
teen mee doen. Je hoeft niet meteen 
lid te worden en mag altijd twee keer 
gratis mee spelen. Daarna moet je 
wel besluiten om lid te worden. Ook 
een racket hoef je niet meteen aan te 
schaffen: ook deze kun je lenen van 
de vereniging zodat je eerst een kunt 
proberen of badminton iets voor jou is.

Overigens worden op de woensda-
gen 14 en 21 september de jaarlijkse 
‘Rabobank Inloopdagen’ gehouden 
waardoor iedereen kennis kan ko-
men maken met de badmintonsport 
in het algemeen en Badminton Club 
Lieshout in het bijzonder. Dankzij de 
ondersteuning van Rabobank Peel 
Noord kan dat volledig kosteloos. 
In die periode valt ook de landelijke 
‘Week van het Badminton’ (17 t/m 25 
september), waarin deze sport in het 
hele land gepromoot wordt. Ook dat 
is weer een goede aanleiding om eens 
bij Badminton Club Lieshout binnen te 
lopen.

Badminton Club Lieshout wenst ieder-
een een héle fijne zomervakantie en 
hoopt u terug te zien op 7 september.

Ankie van den Heuvel in actie namens Badminton Club Lieshout

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

Beek en Donk SNELLE LEVERING! 

wipschieten Niels van Stiphout winnaar 
jeugdschieten Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Vanaf begin april 
heeft Het Onze Lieve Vrouwegilde 
heeft, in samenwerking met het St 
Margarethagilde, de jeugd vanaf 
begin april de kans gegeven om 
eens kennis te laten maken met 
het gilde, en de schietsport.

Op zaterdag 23 juli vond op het 
Jan van Doorenpaviljoen in Aarle-
Rixtel de finaledag van het jeugd-
schieten plaats.
8 kinderen gingen met elkaar de 
strijd aan om de titel dagkoning 
in de wacht te slepen. Een hou-
ten vogel moest kapot geschoten 
worden, zodat deze naar beneden 
viel. Na een spannende strijd wist 
uiteindelijk Niels van Stiphout zich 
tot dagkoning te schieten met het 
203e schot. Voor de rest van de 
kinderen lag er een lekkere snoep-
zak klaar.

Niels van Stiphout zit vooraan op het bankje, als derde van links
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Donderdag 28 juli
Happy Hour met gezellige muziek
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

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

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

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

Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 juli
Lezing over Het Kennis Boek, het 
Gouden Boek van de Gouden Tijd
10.00 uur, Rietzangerlaan 11, Beek en 
Donk

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

Zondag 30 juli
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

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

Dinsdag 2 augustus
Boksen in de zomervakantie!
18.00 uur, Boksschool Riny 
Heesakkers, Otterweg 29a, Beek en 
Donk

Woensdag 3 augustus
Ten Blakke - Seniorenmiddag
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Outdoor Laarbeek (voor jongeren) in 
de zomervakantie!
14.00 uur, Outdoor Laarbeek, 
Parklaan 2, Beek en Donk

Donderdag 4 augustus
Tennissen in de zomervakantie!
13.00 uur, TV de Raam, Lieshout

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

Zondag 7 augustus
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis, 
Aarle-Rixtel

Dinsdag 9 augustus
Basketbal in de zomervakantie!
18.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Donderdag 11 augustus
Tafeltennis in de zomervakantie!
19.30 uur, Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig, Otterweg 37, Beek en 
Donk

Jo Kicken heeft zijn 10de Vierdaagse met heel 
veel plezier gelopen. Als je ziet hoe hij onder-
weg loopt te genieten, zou je vanzelf ook mee 
willen doen.
Groetjes, Ingrid Kicken.

De Beek en Donkse Klaas Helmantel (80 
jaar) heeft voor de 40e keer de 4 daagse van 
Nijmegen uitgelopen. Hij liep de 1e keer in 
1957.

|

Piet en Els Verhoeven liepen samen de honder-
ste Vierdaagse. Piet voor de zesde keer en Els 
voor de zevende keer. Chapeau! 

Ine Coolen liep voor de zevende achtereenvol-
gende keer de Vierdaagse uit 

Make A Wish WishWalkers Wim en Annemie 
van de Burgt. Met de oranje gladiolen trots in 
de lucht. Foto gemaakt op de Via Gladiola door 
Koen Segeren. Dank je Koen!  

Anja van Rooij uit Lieshout, Henk Vogels uit 
Lieshout en Marieke Maas uit Beek en Donk. 
Allen lid van Runnersclub Lieshout, hebben een 
geweldige 4 daagse gelopen.

|

Op de foto staan: Albert, Johan, Erik, Heidy, 
Franka, Marinus, Henk, Rob, Christine, Maria


