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Traditions Kappers
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Ludieke actie Peter Bakx
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In bad met Roel Janssen 

De Andere Tour
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Harmonie st.Caecilia
maandag 6 juli 20.30

De kleine prins
woensdag 8 juli 14.30

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

openluchttheater-mariahout.nl

Juni Watermaand 2015 was een feestje!

Petitie gestart tegen verkeershinder Beekse Brug

Win kaarten voor
Armand & The Kik!

21 augustus 20:30 uur

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:

Wat is de echte 
naam van Armand?

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

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk/Gemert – BKG 
(Bedrijven Kontakt Gemert/Bakel) 
is een online petitie gestart (www.
petitiedebrug.nl) tegen de ver-
keershinder bij de Beekse Brug. 
Dagelijks ontstaan hier (lange) fi-
les waar veel werkgevers en werk-
nemers, maar ook particulieren 
hinder van ondervinden. 

Probleem 
De petitie staat vandaag een week 
online en is al door bijna duizend 
mensen ondertekend. BKG wil het 
probleem breed onder de aan-
dacht brengen. Martin Jacobs, 
voorzitter BKG, vertelt: “De Ruit is 
van de baan. Er is nu een nieuw 
coalitieakkoord, waarin staat dat 
de provincie de komende jaren re-
gionale knelpunten wil aanpakken. 
Daar is ook geld voor.  Voor ons is 
dit daarom het juiste moment om 
dit probleem breed onder de aan-
dacht te brengen.”
 
BKG noemt het ‘Petitie De Brug’, 
omdat zij de brug zien als het 
meest symbolische onderdeel van 

dit problematische traject. “Door 
een geopende brug, slecht wer-
kende verkeerslichtinstallaties en 
de slecht doorlopende rotonde 
(rotonde tussen N272 en N279) 
ontstaan in alle richtingen (lan-
ge) files. Dit knelpunt willen wij 
plaatsen in relatie tot de andere 
knelpunten binnen onze subre-
gio Gemert-Bakel, Helmond en 
Laarbeek”, aldus de voorzitter. 

Lees verder op pagina 7.

Het laatste weekend van Juni Watermaand zit erop en is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. Heel Laarbeek bruiste van de activiteiten afgelopen weekend. De 
MooiLaarbeekKrant doet verslag van een zonnig, sportief en ‘waterrijk’ slotweekend.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)Fotograaf: Joost Duppen
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

PROFESSOR DONDERSWEG

Franciscus Cornelis Donders werd op 27 mei 1818 in de Nieuwlandstraat te Tilburg 
geboren. Op 24 maart 1889 overleed hij te Utrecht en werd aldaar begraven.
Toen hij zeventien was, werd hij kwekeling aan de Militaire Geneeskundige School te 
Utrecht en hij liet zich tevens inschrijven als student aan de universiteit. Na zijn docto-
raal examen in Leiden vertrok hij in 1840 als officier van gezondheid naar Vlissingen, 
waar hij tot augustus 1841 bleef. 
De aimabele Donders kwam al spoedig in voorname politieke en wetenschappelijke 
kringen terecht en zijn ster zou weldra schitteren aan het firmament. In 1845 begon 
hij zijn beroemd geworden onderzoek naar de draaiingen van het oog en naar de 
verschijnselen in het inwendige van het oog. 
Bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt fysiologie in 1848 sprak hij zijn inaugure-
le rede ‘De harmonie van het dierlijk leven, de openbaring van wetten’ uit. Deze rede 
veroorzaakte enige beroering in de toenmalige wetenschappelijke wereld. De dertig 
jaar jonge professor gaf hierin de ‘grondwet’ van de ontwikkeling van het dierlijk 
leven, een grondwet die zo’n tien jaar later in Darwins ‘On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection’ (1859) pas echt wereldkundig zou worden gemaakt. De 
afstammingsleer werd in die rede van Donders in feite reeds beknopt weergegeven.
Donders specialiseerde zich in oogheelkunde. Er verschenen steeds meer publicaties 
van zijn hand over allerlei aspecten uit de oogheelkunde. Zo was hij het die als eerste 
een oogkliniek oprichtte, die later uitgroeide toe het Ooglijdersgasthuis te Utrecht. 
Blijft een intrigerende vraag waarom een achteraf gelegen weg in Beek en Donk naar 
deze beroemde oogarts en wetenschapper werd genoemd.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Bron: www.historietilburg.nl

In Memoriam 
Frans van Gestel

Toen in 2012 bekend werd dat wij in 
Laarbeek een buurtbus organisatie 
wilden opstarten was Frans een van 
de velen die zich spontaan meldde als 
vrijwilliger chauffeur. Vanaf de start in 
januari 2013 heeft hij met veel plezier 
zijn diensten gedraaid. 

Op 24 april kregen wij de voor ons 
schokkende e-mail met de volgende 
tekst: “Tot mijn grote spijt moet ik het 
chauffeurs vak gaan opgeven. Er zijn 
ernstige mankementen aan mijn longen 
geconstateerd. Ik bedank jullie voor al 
je goede zorgen en met pijn in het hart 
neem ik afscheid van de buurtbus.”

Wij kenden Frans als een rustige 
onverstoorbare man die met heel 
veel inzet zijn taken verrichtte en dan 
plotseling zo’n bericht. Dit moet vooral 
ook bij zijn gezin, familie en vrienden 
zeer hard zijn aangekomen. Een 

behandeling bleek niet meer zinvol.
Frans had toegezegd om, indien zijn 
toestand het mogelijk zou maken, 
hij nog aanwezig zou zijn op onze 
vrijwilligersbijeenkomst van 27 juni. 
Het heeft echter niet zo mogen zijn. 
Op 16 juni kregen wij het bericht dat 
Frans op 15 juni was overleden. In 
een indrukwekkende afscheidsdienst 
hebben we zaterdag 20 juni afscheid 
van Frans genomen, een chauffeur 
waar de buurtbusorganisatie op kon 
bouwen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden 
heel veel sterkte om het zo plotselinge 
heengaan van Frans te verwerken.

Frans, namens alle vrijwilligers van onze 
buurtbusorganisatie, rust in vrede.
                                                                                          
Stichting Buurtbus Laarbeek

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 

Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!
 

Wij denken graag met u mee. 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

Ik verlaat die ik liefheb en ga naar die ik liefhad.

Heden overleed

Wanja van den Elsen
echtgenoot van

Marian van den Elsen-van der Linden
Vader van Tim †

     ∗ 11 april 1946                                 † 30 juni 2015  

  M.A.M. van den Elsen-van der Linden
 
  † Tim van den Elsen
 
  Chantal en Thijs
 
  Ramon en Eline
 
  Jurie van den Elsen

Correspondentieadres
Familie Van den Elsen
Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond
 
De crematie vindt plaats op maandag 6 juli om 12.00 uur in crematorium Heeze aan 
de Somerenseweg 120.
 
Er is een rouwbezoek op zondag 5 juli van 16.30 tot  17.00 uur bij Spierings, 
kamer “’t Hoogeind”,  aan de Postelstraat 31 in Helmond.

                 spierings.com/condoleance
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Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk) 

Beek en Donk – Als een van de laat-
ste activiteiten van Juni Watermaand 
2015 verrichtte wethouder Joan Briels 
afgelopen zondagochtend, met be-
hulp van enkele Outdoor medewerkers 
en leden van kindercircus Jacona, de 
opening van de Waterpoortroute bij 
Outdoor Laarbeek te Beek en Donk. 
Deze nieuwe fietsroute kwam tot 
stand door samenwerking van fiets-
vereniging TSC Aan de Wielen uit 
Aarle-Rixtel, de gemeenten Laarbeek 
en Helmond, Waterschap Aa en Maas, 
Outdoor Laarbeek en Brabantse Kluis.

Het ontstaan
Het idee van een nieuwe fietsroute 
was door Rini Daniëls van TSC Aan de 
Wielen aangedragen tijdens een bijeen-
komst van de gemeente Laarbeek waar-
bij verenigingen ideeën konden indienen 
voor de Juni Watermaand. Gemeente 
Laarbeek was meteen enthousiast over 
dit idee. Toeristisch medewerkster Nikol 
van de Goor legt uit: “We hadden al een 
fietsroute maar deze was verouderd. Rini 
wilde de route graag optimaliseren. Dit 
was ook de wens van het Waterschap.” 
Ardi Crooijmans van Outdoor Laarbeek, 
ook aanwezig op de Watermaand bij-
eenkomst, wilde graag aansluiten bij 
het idee van de nieuwe fietsroute: “Wij 
wilden tijdens de Juni Watermaand 
graag iets doen. De opening van de 

Waterpoortroute leek ons een leuk eve-
nement om mee te organiseren.”

Educatief
Het resultaat is een nieuwe bewegwij-
zerde fietsroute van 30 en 39 kilometer 
die leidt langs kanalen, poelen en ven-
nen. Rini Daniëls heeft de route uitgezet: 
“Zoveel mogelijk door mooie natuur en 
natuurlijk door alle vier de kernen van 
Laarbeek en Helmond.” Nikol voegt 
toe: “De Waterpoortroute heeft ook een 
educatief karakter. Naast de route staan 
op grote borden diverse weetjes over 
water onder de grond en de historie van 
de kanalen. De input hiervoor kregen 
we van het Waterschap. Vandaag kun-
nen mensen, vanwege de opening, de 
route fietsen met een consumptiekaart. 
Ze kunnen dan op verschillende plaatsen 
langs de route iets eten of drinken.”

Opening
Wethouder Joan Briels heet om 11.00 
uur iedereen van harte welkom. Hij is 
blij met de goede samenwerking tus-
sen de verschillende instanties en feli-
citeert hen met het prachtige resultaat. 
Daarna overhandigt de wethouder 
Waterpoortbordjes aan de afgevaardig-
den van de deelnemende instanties. 

Het laatste bordje wordt gebruikt voor 
de officiële ludieke opening. Eerst gaat 
het met enkele Outdoor medewerkers 
vier meter de hoogte in om daar, per rol-
stoel, een outdoor-parcours af te leggen. 
Vervolgens, na een steile ‘Abseiling’, 
wordt het bord overhandigd aan een lid 
van kindercircus Jacona uit Helmond die 
door een paar enorme stelten hoog bo-
ven iedereen uittorent. Nadat haar drie 
collega’s een sprankelende act met diver-
se eenwielige fietsen hebben uitgevoerd 
gaat de steltloopster met grote passen, 
gevolgd door alle genodigden en overig 
publiek, naar de ingang van het outdoor-
terrein om daar het betreffende bord 
hoog in de boom te hangen. Daarmee 
is de Waterpoortroute officieel geopend.

De Waterpoortkaart, die bestaat uit een 
overzichtelijke routekaart en diverse 
‘waterweetjes’, is te verkrijgen in het ge-
meentehuis en bij de VVV.

Shambhala
Yoga Centrum

• Poweryoga
• Yinyoga
• Hangmatyoga
• Hormoonyoga
• Meditatie
• Adem
• En méér

Cortenbachstraat 130 Helmond
06 20667417 www.shambhalayoga.nl

Ludieke opening Waterpoortroute

Bij ons de 2e 
Luxaflex© Hor 
30% korting

Actieperiode 1 juli t/m 31 juli 2015

Kapelstraat 38 - Beek en Donk - 0492 463233
www.manderswoonsfeer.nl

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Rosary Creatieve Therapie

Hanneke Maas
06-13953081 | hanneke.maas75@gmail.com

- Voor (hoog)gevoelige kinderen

- Rouw- en verliesverwerking

- Individueel of groepen van max. 4 pers.
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Zaterdag 4 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Alle intenties 
van de maand juni die opgeschreven staan in 
het intentieboek van de Lourdesgrot, Pastoor 
van Eijndhoven, André Leenders (mged), Tiny 
Dortmans- Rijkers (mged), Jan Hulsen (mged), 
Overleden ouders Toon en Lenie Aalders- van 
Enckevort.

Zondag 5 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden begun-
stigers van het O.L. Vrouwegilde, Martin van 
den Boogaard (verj/par), Hein van den Bogaard 
(par), Hanneke van Berlo, Sien Nooijen (fund), 
Overleden ouders Timmers-Bunthof, Antoon 
Kerkhof, Maria van Dijk-van de Kerkhoff (verj), 
Ine van Gijsel-de Leijer (par), Overleden ouders 
van de Heuvel-Bouw, Gerard Lamé, Tot welzijn 
van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Miet Truus en Jan van Dooren (fund), 
Martien Poels (mged), Henk Merkelbach 
(mged), Jan Gilsing, Miet Bekx-van den 
Elsen(verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Nell de Jong-
Otten, Coen van de Vossenberg, Pastoor Van 
Riel, Gerta Thijssens, Marinus en Miet Leenders-
van Boxmeer Ciska de dochter en overleden fa-
milieleden, Jeanne van den Elsen-Jansen, Theo 
Spierings.

Maandag 6 juli
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 7 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 8 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 9 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Vrijdag 10 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas, Sjaan van der Aa-van den Tillaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
4 tot en met 11 juli 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Jubileumactiviteiten bij KBO Lieshout
Lieshout - Feest voor opa en oma, 
dan ook feest voor de kleinkin-
deren, vond de jubileumcommis-
sie van Seniorenvereniging KBO 
Lieshout. De 60-jarige vereniging 
koos voor een busreis naar Irrland, 
de grootste boerderij-beleveni-
soase in Europa. 

Dit attractiepark bij Kevelaer in 
Duitsland heeft als filosofie ‘ac-
tief spelen, leren en jezelf lekker 
uitleven.’ Kinderen tussen vier en 
twaalf jaar mogen met opa, oma 
of beide mee. De belangstelling is 
boven verwachting. Op zaterdag 
4 juli vertrekken drie volle bussen 
vanuit Lieshout met bijna twee-
honderd deelnemers. 

Op dinsdag 7 juli staat bij fa-
milie Van den Biggelaar aan de 
Schutsstraat 37 in Lieshout koffie 
of thee klaar voor de start van de 
Grote Fietsdag. Twee fietstochten 
heeft de Werkgroep Fietstochten 
uitgezet, van 50 en 30 kilometer. 
De eerste groep verzamelt om half 
elf aan de Schutsstraat , voor de 
korte route is de start om 13.00 
uur. De werkgroep zorgt voor een 
lunch onderweg. Na afloop van de 

fietstocht kan in de tuin van fami-
lie Van den Biggelaar de verhalen 
uitgewisseld worden onder het ge-
not van een drankje en de jaarlijkse 
Chinese verrassing.

Wilt u ook meedoen aan deze 
gezellige activiteiten?  Aarzel dan 

niet en loop eens binnen bij de 
Inloop. Iedere dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur in het Dorpshuis.  Hier 
kunt u zich ook opgeven voor acti-
viteiten van KBO Lieshout. U bent 
meer dan welkom.

Minutieus onderzoek door de taxateurs op de Kunst 
en Curiosadag van KBO Lieshout op zaterdag 27 juni 

Geslaagde picknick voor gasten 
van de Zonnebloem

Beek en Donk – De Zonnebloem af-
deling Beek en Donk had op dins-
dag 23 juni een picknick voor haar 
gasten. Deze werd gehouden bij 
Gasterij Buitegewoon Smakelijk, 
gelegen aan de Parklaan 6 in Beek 
en Donk.

Bij de muziek van Willy van 
Oorschot gingen zelfs de voetjes 
van de vloer. Deze picknick is goed 
in de smaak gevallen, dat blijkt 
wel uit het bedankje van een gast: 
“Bestuur en medewerkers. Hoeveel 
zonnebloemetjes er aanwezig wa-
ren, weet ik niet, maar de zaal was 
helemaal vol en vol is vol en op is 
op zegt men wel eens, maar bij 
de plaatselijke zonnebloem is alles 
mogelijk. Tafels en stoelen moesten 

nog bijgeplaatst worden.  Toen kon 
het samenzijn beginnen. De voor-
zitter heette ons allen welkom en 
wenste ons een gezellige middag. 
Wat werden we weer verwend, 
koffie, thee, melk, vers geperst si-
naasappelsap  en niet vergeten de 
fijne soep, belegde broodjes en 
fijne kleine krentenbolletjes, diverse 
salades enz. ook het kleine glaasje 
wijn was, wat mij betreft voor her-
haling vatbaar. Het kon niet beter, 
ook een pluimpje voor de bedie-
ning. Zij waren zeer vriendelijk en 
de locatie De Gasterij geweldig. Het 
was een zeer geslaagde middag; in 
Gemert zegt men wel eens (Het kos 
koier), maar namens ons allemaal 
bedankt en zeg ik (‘t kon nie bet-
ter) Namens alle gasten bedankt!”

Jezus zei hun: 

‘Een profeet wordt overal geëerd,

behalve in zijn vaderstad, 

bij zijn familie en in zijn eigen huis

Informatieavonden communie en vormsel 2016
Laarbeek - Het duurt nog even, 
maar de communie en vormsel 
werkgroep wil u alvast op deze twee 
informatieavonden attenderen: 
Maandag 7 september om 19.30 
uur informatieavond Vormsel voor 
alle kernen in Laarbeek. De avond 
vindt plaats in de kerk in Lieshout. 

Deze avond is voor alle kinderen 
uit Laarbeek die nu in groep 7 en 
8 zitten; dus komend schooljaar 
in groep 8 en de eerste klas van 

de middelbare school. Ouders en 
kinderen worden deze avond ge-
zamenlijk geïnformeerd over wat 
het doen van het Vormsel inhoudt. 
Deze week krijgen de kinderen 
een brief met info over de Vormsel 
voorbereiding.

Woensdag 9 september om 19.00 
uur is de informatieavond eerste 
Heilige Communie voor alle ker-
nen in Laarbeek. De avond vindt 
plaats in de kerk in Aarle-Rixtel. 

Deze avond is voor alle ouders van 
de kinderen uit Laarbeek die nu in 
groep 3 zitten; dus komend school-
jaar in groep 4. Ouders worden 
geïnformeerd over wat het doen 
van de eerste Heilige Communie 
inhoudt. 

In de eerste week na de schoolva-
kantie volgt er meer informatie over 
de eerste Communie. Mogelijk is 
het voor u prettig om nu al deze 
data te weten en te noteren. 
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Nieuw alcoholbeleid in Laarbeek; hoe zit het nou precies?

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Soepgroenten

1+1 gratisTasty Tom Tomaten 500 gram  
  0.99
Galia Meloen per stuk 1.49

Tasty Tom Tomaten 500 gram  
                  0.99
Rucola sla       per doos  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

ZE ZIJN ER WEER!!!
Dikke Zwarte Belgische 
Kersen
per kilo  4.50

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

ZOMER SALE
Constructief gesprek over alcoholbeleid Laarbeek
Maandagmorgen 29 juni hebben wij 
(Wim Maas en Ronnie Tijssen) een 
goed gesprek gehad met burgemees-
ter Ronnes van Laarbeek over het 
nieuwe alcoholbeleid voor evene-
menten. Hierbij heeft de burgemees-
ter zich zeer constructief opgesteld. 
Wij hebben aan kunnen geven wat 
er volgens ons wel- en niet goed gaat 
en welke kant we graag op willen. 
Daarbij hebben wij ook aangegeven 
te begrijpen dat er iets met het al-
coholgebruik, wat ons betreft vooral 
door jongeren onder 18 jaar, moet 
gebeuren. 

Ons uiteindelijke doel van het ge-
sprek was om het voor elkaar te 
krijgen met betrokken partijen (or-
ganisaties van evenementen en de 
gemeente) om de tafel te gaan zitten 
om te bekijken hoe er eenduidige re-
gels en afspraken kunnen komen die 
voor iedereen acceptabel en werk-
baar zijn. Dhr. Ronnes kwam met 
hetzelfde plan, zodat we elkaar dus 
snel hadden gevonden. Op 10 Sep-
tember hebben wij opnieuw een ge-
sprek. Hierna volgt een bijeenkomst 
met betrokken partijen, die hiervoor 
zullen worden uitgenodigd.

Eerder al heeft de burgemeester ge-
zegd om met organisaties die nu met 
de nieuwe regels te maken krijgen 
persoonlijk te willen overleggen. Dit 
is afgelopen weken ook al met di-
verse organisaties gebeurt, waarbij 
het iedere keer tot een oplossing is 
gekomen. Wij zijn tevreden met de 
uitkomst van dit gesprek en wensen 
iedereen een mooie zomer met veel 
Laarbeekse evenementen.

Wim Maas en Ronnie Tijssen.

LEZERSPODIUM

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Laarbeek – Burgemeester Frans 
Ronnes kondigde op 11 juli aan 
dat de schenktijden voor alcohol bij 
evenementen volgens nieuw beleid 
dienen te worden ingekort. Dit heeft 
geleid tot onrust en ontevreden-
heid binnen Laarbeek. Er ontstonden 
spontane initiatieven om te komen 
tot een Laarbeek-breed bezwaar te-
gen dit besluit. TipMooiLaarbeek 
peilde de meningen van de inwoners 
van Laarbeek en vroeg onze burge-
meester om een persoonlijke toe-
lichting.

Meneer Ronnes, er is veel reactie 
losgekomen op uw besluit om de 
schenktijden van alcohol bij evene-
menten in te korten. Had u dit voor-
zien?
“Waar je een besluit neemt, zijn altijd 
reacties te verwachten. Voor een deel 
kan ik deze reacties plaatsen. Als wij 
als gemeente de indruk wekken dat 
wij het evenementen ‘moeilijk’ willen 
maken, dan wil ik dit beeld meteen 
wegnemen. Bovendien is deze al-
coholmaatregel met name van toe-
passing op evenementen gericht op 
jeugd of sportevenementen, dus niet 
op alle evenementen. Ook wij heb-
ben er belang bij dat er mooie dingen 
georganiseerd worden in Laarbeek. 
Dat inwoners elkaar kunnen ont-
moeten en in Laarbeek hun vrije tijd 
kunnen doorbrengen. Dit hoort bij 
de leefbaarheid van onze kernen in 
Laarbeek en dat is ons veel waard.”

Denkt u dat het invoeren van zo’n 
maatregel leidt tot bewustwording?
“In Laarbeek is al sinds 2006 een 
breed samengestelde projectgroep 
actief, die zich bezighoudt met het 
uitzetten van maatregelen, gebaseerd 
op het vastgestelde beleid. Partijen 
zoals de politie, de GGD, onderwijs 
en ViERBINDEN leveren een bijdrage. 
Daarnaast is sinds 2014 de nieu-
we ‘Drank- en Horecaverordening 

Gemeente Laarbeek’ van kracht ge-
worden.  In deze verordening worden 
onder meer de schenktijden geregeld 
van de para commerciële rechtsper-
sonen, zoals gemeenschapshuizen en 
sportkantines.  Ook is de gemeente 
verantwoordelijk voor de handha-
ving van deze regels. Op dit moment 
wordt onderzocht waar zich knel-
punten voordoen en waar de hand-
having op gericht zou moeten zijn. 
Alleen zo’n maatregel zal dus weinig 
effect hebben. Wij streven naar een 
integrale aanpak. Wij zien echter 
wel dat een maatregel als deze een 
maatschappelijke discussie op gang 
brengt. Ook dit is belangrijk: met el-
kaar het gesprek aangaan over wat 
wel en niet kan. Als gemeente willen 
wij uitstralen dat jeugd en alcohol 
en sport en alcohol niet goed samen 
gaan. Zeker niet als je goed weet wat 
de consequenties zijn. En als burge-
meester heb ik daar nu eenmaal ook 
een verantwoordelijkheid in.”

Begrijpt u de burgerinitiatieven die 
zijn ontstaan om Laarbeek-breed be-
zwaar aan te tekenen tegen dit be-
sluit?
“Twee initiatiefnemers hebben een 
actie opgezet om het nieuwe beleid 
van tafel te krijgen. Deze actie is door 
mensen gesteund. Ik denk dat ook 
meespeelt dat het voor veel mensen 
niet duidelijk is waar deze maatregel 
vandaan komt, waarop de maatregel 
van toepassing is en wat ermee be-
oogd wordt. Daarom werk ik graag 
mee aan een artikel in deze krant.”

Heeft er overleg plaatsgevonden 
met de diverse horecaondernemers, 
organisatoren van evenementen en 
andere betrokkenen voordat deze 
maatregel naar buiten toe gecom-
municeerd is?
“Bij het vaststellen van de stukken 
heeft er inderdaad overleg plaatsge-
vonden. Het is sowieso binnen onze 
gemeente steeds gebruikelijker om 
het beleid samen met belanghebben-
den op te stellen. Zo is bijvoorbeeld 

ook de ‘Drank- en Horecaverordening 
Gemeente Laarbeek’ met betrokken-
heid van belanghebbenden tot stand 
gekomen. Als organisaties van evene-
menten een gesprek willen nadat zij 
een ontheffing hebben aangevraagd, 
dan kan dat. Bovendien zal de ge-
meente na het evenementenseizoen 
(in september) in gesprek gaan met 
de organisaties van evenementen die 
op basis van de nieuwe richtlijnen ten 
aanzien van alcoholgebruik hebben 
gewerkt. Ook de twee initiatiefne-
mers die een actie zijn gestart om het 
‘nieuwe’ beleid van tafel te krijgen, 
hebben toegezegd hieraan construc-
tief te willen meewerken.”

Zijn er naar uw mening nog andere 
manieren om mensen meer bewust 
te maken van hun alcoholgebruik?
“Er zijn talloze manieren denkbaar 
en als gemeente staan wij ook open 
voor nieuwe manieren. Dit is slechts 
één manier, en die heeft in ieder ge-
val gesprekstof opgeleverd.” 

Afgelopen maandagochtend heeft u 
overleg gevoerd met twee initiatief-
nemers voor dit Laarbeek-breed be-
zwaar. Kunt u misschien iets vertel-
len over de uitkomst van dit overleg 
en wat er concreet is afgesproken?
“Het was een prettig open gesprek. 
Wij hebben elkaar gevonden in het 
organiseren van een gezamenlijke 
bijeenkomst voor de organisaties 
van evenementen die op basis van 
de nieuwe richtlijnen ten aanzien 
van alcoholgebruik hebben gewerkt. 
Tijdens die bijeenkomst zal de maat-
regel worden geëvalueerd en nage-
dacht worden over 2016.”

TipMooiLaarbeek heeft onder de 
burgers van Laarbeek gepeild wat 
de burgers vinden van uw besluit 
om de schenktijden van alcohol bij 
evenementen aan te scherpen. De 
helft van de respondenten vindt het 
onverstandig tot zeer onverstandig. 
Eenzelfde percentage zal ook de ini-
tiatieven steunen vanuit burgers om 

Laarbeek-breed bezwaar te maken 
tegen deze maatregel. Wat vindt u 
van deze uitkomst? 
“Ik snap de reactie van de mensen 
wel. Ik ga er vanuit dat als mensen de 

context van de maatregel kennen, er 
meer begrip ontstaat. Daar zetten wij 
ons in ieder geval voor in.”

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl
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SPARE RIBS
Heerlijk voor op de barbecue!

500 gram

€2,95

HELE 
WATERMELOEN
Lekker zoet en sappig

per stuk

€2,49

HUZARENSALADE

kilo

€3,98

KIPDRUMSTICKS
Vers uit eigen grill!

kilo

€3,99
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Beek en Donk – De sponsordag van Het 
Klokhuis en De Muldershof is vrijdag 
3 juli. U heeft er vast al wel iets van 
gehoord of gezien. Een aantal weken 
geleden zijn ze met een groep enthou-
siaste ouders van Het Klokhuis en De 
Muldershof begonnen met het inzame-
len van geld voor een nieuw speeltoe-
stel omdat de vorige door vandalen is 
vernield. 

Hier is al genoeg over gezegd en hoe erg 
dat de ouders dit ook vinden: Zij vonden 
het tijd voor een positief geluid en willen 
zich inzetten voor een nieuw toestel om-
dat hun kinderen ten slotte niet de dupe 
mogen zijn van vandalisme. Er komt ook 
een hoog hek om de school om het van-
dalisme in de toekomst te voorkomen, 
dat willen ze liever niet, maar helaas 
blijkt het nodig te zijn.

Sinds de start van de actie is er al veel 
gebeurd. Wat begon als een bijeen-
komst van 8 moeders met de meest se-
rieuze maar ook lachwekkende ideeën, 

is het nu een sponsordag geworden met 
activiteiten voor jong en oud waarbij 
ook de media is uitgenodigd.

Wat kunt u verwachten?
Er zijn spelletjes voor de kinderen, 
paardjes om een rondje op te rijden, 
een ijskraam en een terras. Vanaf 14.00 
vindt er elk half uur loterij plaats waarbij 
ze erg mooie prijzen kunnen verloten en 
de laatste ronde zelfs met superprijzen! 
Denk aan waardebonnen voor restau-
rants, kledingzaken, kaartjes WiSH en 
nog veel meer! Dit alles tegen kleine 
vergoedingen.

Er is ook te eten, hiervoor hoeft u dus 
niet naar huis want vanaf ca. 17.30 uur 
beginnen ze met een dienstenveiling en 
daar wilt u bij zijn! Op hun Facebook-
pagina (organisatie sponsordag 
Muldershof & Klokhuis) kunt u lezen 
welke diensten allemaal, maar om u een 
idee te geven: Wie wil er nu niet 3 tim-
mermannen die 2 uur bij u komen klus-
sen, of een advocaat die 2 uur juridisch 

advies geeft. Een huisbezoek van de 
echte Sint met zwarte Piet, een tuinont-
werp van een hovenier of een workshop 
paaldansen van 2 uur voor 15 personen! 
Een privé-zwemles of zelfs duiklessen, 
een kleine beurt voor de auto, avondjes 
oppassen en nog veel meer! Voor ieder-
een interessant, dus ook als u geen bin-
ding met de scholen heeft.

De hele middag duurt van 14.00 tot 
18.30 uur en kleingeld meenemen is 
misschien makkelijk. Er zijn 2 dingen 
waar de organisatie geen invloed op 
heeft: Het weer, het wordt warm! Er is 
extra drinken zijn en ze regelen water-
spellen, ook hebben ze schaduwplekken 
geregeld. Het andere waar men geen in-
vloed op heeft is het aantal mensen dat 
komt, en dat is aan u. Zij hopen dat het 
enorm druk wordt zodat u samen met 
hen en de kinderen deze dag tot een 
succes weet te maken. U bent van harte 
welkom op de speelplaats van de basis-
scholen aan de Wijnkelderweg in Beek 
en Donk.

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Max 2 per klant
OP = OP

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Gazelle Classic LTD op=op

Shimano fi ets schoe-
nen + click pedalen 

€139,90    €99,95 

Fietskleding BBB, 
3 halen 2 betalen

(voordrager + mand 
optioneel € 50,-)

Koop nu een Tiagra of Ultegra klim cassette + 
ketting en ontvang gratis smeerolie en ontvetter

Mio 310 europa navigatie met gratis accessoires, 
gratis montage en installatie    €399,95  €299,95 

Vittoria Rubino Pro duo pack met gratis PRO co2 
pomp en continental binnenband   €109,95    €59,95

(voordrager + mand 

Gazelle Classic LTD op=op

Bij alle fi etsschoenen 
gratis paar BBB fi ets sokken

€349
€499,-

(op=op)

GESLAAGD 

Het Commanderij College is trots op de 
leerlingen die dit jaar hun opleiding 

succesvol hebben afgesloten met een 
diploma. 

We feliciteren de leerlingen en iedereen 
die aan dit succes heeft bijgedragen.  
Geslaagden, heel veel succes met de 

vervolgopleiding.

Carla Grootjen 
(college van bestuur)

Hoera!

Sponsordag: Actie voor een klimrek! Primeur: WiSH Outdoor 
uitverkocht!
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Voor het eerst in 
haar geschiedenis is het Laarbeekse 
festival WiSH Outdoor zowel op 
zaterdag als op zondag volledig 
uitverkocht. Dat bevestigde de or-
ganisatie dinsdagmiddag aan De 
MooiLaarbeekKrant. 

Zwarte verkoop
Ben je te laat en heb je nog geen 
kaartje bemachtigd? Dan is er toch 
nog een mogelijkheid. Jimmy van der 
Leemputten, woordvoerder WiSH 
Outdoor, vertelt: “Op dit moment 
loopt ons fraudesysteem nog. Er zijn 
al een aantal kaarten uit de zwarte 
handel gehaald. We weten nog niet 
hoeveel dit er precies gaan zijn, maar 
er komen een aantal kaarten vrij om 
weer te verkopen voor ons. Hier zitten 
zowel zaterdag- als zondagtickets bij. 

Deze online verkoop gaat donderdag-
avond 2 juli om 20.00 uur van start via 

de website www.wishoutdoor.com. 
“Wil je dus nog een kaartje bemach-
tigen? Ben er dan donderdag snel bij. 
En let op: dit jaar betalen kinderen tot 
en met 12 jaar voor het eerst entree. 
We hebben ontzettend gave dingen 
voor hen in petto. Een kinderticket 
kost 5 euro. Het is dus van belang dat 
je dit ook in de voorverkoop koopt.” 

WiSH Outdoor
Het Laarbeekse festival vindt van vrij-
dag 3 tot en met zondag 5 juli plaats. 
Gisteren kondigde de organisatie al 
aan extra voorzorgsmaatregelen te 
treffen in verband met de voorspelde 
hitte. Kijk voor alle informatie op hun 
website: www.wishoutdoor.com.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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“Sterven, beste dokter, is het laatste 
wat ik zal doen.” Laatst werd ik wakker 
met een vreselijke keelpijn. Naar de 
dokter gaan is aan mij niet besteed dus 
ik kruip achter de computer en ga op 
zoek naar een remedie. Lieve mensen, 
wat een oplossingen worden daar 
geboden. Ik wordt bijna ziek van alle 
aangeboden middeltjes. Ik kom terecht 
op de website ‘Oma Weet Raad.’ 
Ik ben geen arts maar die kunnen 
net zo goed met pensioen gaan bij 
het lezen van de talrijke natuurlijke 
wondermiddelen. Gorgelen met 
zout water, gorgelen met Lysterine, 
gorgelen met aluin, gorgelen met salie, 
niet inslikken want het smaakt vies, 
maar het werkt beter dan keukenzout. 
Drinken van thee schijnt ook goed te 
zijn. Gemaakt van zoethout, honing, 
citroen, gember of munt. Allemaal 
goed. Zo veel keuze, je zou bijna blij 
zijn keelpijn te hebben. Maar lees nu 
het volgende: vul vlak voor het naar 
bed gaan een longdrinkglas voor 40% 
met whisky of cognac of iets dergelijks. 
Voeg twee flinke scheppen suiker toe, 
het sap van een halve citroen en vul het 
glas aan met bijna kokend water.
Drink het op, desnoods met 
dichtgeknepen neus. Leg een nat 
washandje op je keel, wikkel een 
warme sjaal om het washandje en je 
keel, en kleed je dik aan. Ga daarna 
naar bed.
De dag daarna ben je van je keelpijn 
af, je slokdarm is verband. Bij deze 
geneeswijze drink je dus op je eigen 

gezondheid. Dat is beter dan drinken 
op de gezondheid van een ander, 
want dan bederf je die van jezelf. Ook 
stomen zou goed zijn en keelpastilles. 
Helpt het allemaal niet raadpleeg dan 
je huisarts.
Vandaag de dag kan iedereen 
onbevoegd de geneeskunde 
uitoefenen en dit straffeloos op 
het internet plaatsen. Vroeger zou 
je als kwakzalver, charlatan of 
wonderdokter bestempeld worden 
en verguisd door het leven gaan. 
Toen had je overigens wel meer 
spraakmakende huismiddeltjes: 
in de middeleeuw  worden 
door baby’s in te smeren 
met bevergeil en vijftien rijpe 
pioenzaadjes. Voor lepra had 
men onder andere het eten 
van de lever van een bok in 
azijn met honing. 
Op televisie blijft men 
daarna ook niet achter. 
Zo kennen we nog Klazien 
uut Zalk die alles oplost met 
aardappelen, basilicum en 
uien. Zeker niet te vergeten 
de persiflages van Berendien 
uut Wisp en het oude vrouwtje 
Rosalien uut Drost met de 
gevleugelde uitspraak: “Met dillen 
tussen de billen, zou zelfs Methusalem 
weer willen.” Na al deze 
geneeskundige wijsheden lijkt mij 
het beste er eentje op te nemen, 
maar dan wel pas na 16.00 uur. 
Gezondheid.          

Gezondheid Volgens P. Skauwe100% geslaagd: Locatiedirecteur Peter Bakx haalt nat pak

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  (ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers

•
•
•
•
•
•

Redacteur: Nikki Barten

Draagvlak 
Het bestuur van BKG heeft eerst 
om de mening van haar leden ge-
vraagd. Martien: “Er heerste onge-
lofelijke unanimiteit hierover. We 
kregen zelfs applaus voor dit initi-
atief. Daarna hebben we nog vele 
mensen hierover gesproken, onder 
andere de colleges van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek en 
Gemert.  Dit initiatief staat los van de 
politiek, maar ook zij staan hier volle-
dig achter. We hebben nog niemand 
gehoord, die deze petitie geen goed 
idee vindt.”

Vervolg
Naar verwachting kan de petitie en-
kele weken ondertekend worden. 
“Na sluiting gaan we deze formeel 
overhandigen aan de Provinciale 
Staten. Er wordt hierin (nog) niet 

over oplossingen gesproken. Dat 
is van latere orde. Eerst moet het 
probleem erkend worden. Als dat 
gebeurt, willen wij daarna best mee-
denken over oplossingen.” 

Ervaart u ook hinder van de Beekse 
Brug? Teken dan de petitie op www.
petitiedebrug.nl.

BKG-voorzitter Martin Jacobs tekent in het bijzijn 
van bestuurslid Cor Verhoeven als eerste de petitie

Vervolg voorpagina

Petitie gestart tegen hinder Beekse brug 

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

Beek en Donk – Uniek. Dat is het 
100% slagingspercentage van het 
Commanderij College in Beek en 
Donk. Ludiek. Dat is de actie die 
daarop volgde van locatiedirecteur 
Peter Bakx. Hij beloofde bij 100% 
geslaagden in de vijver van de 
school te springen. Jawel, met pak 
en al. 

Belofte maakt schuld
Onder toeziend oog van honderden 
leerlingen, tientallen docenten en 
ook nog eens diverse media – die 
met filmcamera’s, radioapparatuur 
en pen en papier vertegenwoordigd 
waren – maakte Peter Bakx, loca-
tiedirecteur van het Commanderij 
College, vrijdagmiddag een duik in 
de vijver bij de school. Een paar we-
ken terug beloofde hij dit te doen, 
als alle leerlingen zouden slagen. Zo 
gezegd, zo gedaan … 

100%
Na de bekendmaking van de uitsla-
gen bleek dat op twee leerlingen na 
iedereen geslaagd was. Deze twee 
leerlingen kregen een herkansing. 
Vrijdagochtend kwam het verlossen-
de woord: ook deze twee scholieren 
hadden hun diploma gehaald. Alles 
werd in gereedheid gebracht om de 
duik plaats te kunnen laten vinden. 

Voor de ludieke stunt had Peter een 
speciaal shirt met kreten van ‘100%’ 
erop aangetrokken. De weersgoden 
waren hem – gelukkig – goedgezind. 
Camera’s in de aanslag, een aanloop 
van een paar meter, en daar ging 
Peter, met de handen de lucht in 
plons in de vijver van de school. De 
kinderen juichten, want ja, wat is er 
nou leuker dan je eigen directeur een 
nat pak te zien halen in de vijver van 
jouw school?! 

Twee keer 
Maar of dat nog niet alles was, bleef 
het zwemmen niet bij 1 keer. Omroep 
Brabant was ook aanwezig. Zij had-
den een ‘GoPro’-onderwatercamera 
bij. Dus nadat alle leerlingen en 

leerkrachten naar binnen waren, 
mocht Peter, onder toeziend oog van 
de media, nogmaals de sprong in 
het diepe wagen en een extra rondje 
zwemmen. 

1 ding is zeker: Zo’n hoog slagings-
percentage is uniek en niet alleen een 
sprong in de vijver waard. Peter mag 
– met al zijn collega’s en leerlingen – 
ook een gat in de lucht springen. En 
dat doet hij dan ook. “Ik ben ontzet-
tend trots op dit geweldige resultaat 
dat wij hier bereikt hebben. Werkelijk 
waar fantastisch!”

Bekijk alle foto’s van deze ac-
tie op de Facebook-pagina van 
MooiLaarbeek. 

Enkele seconden voordat Peter zijn nat pak haalt 

Trots en voldaan keert Peter terug naar de kant van de vijver

COLUMN
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Frisse pastasalade met gerookte zalm en kalkoen (4 personen)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Frisse pastasalade met gerookte zalm en kalkoen (4 personen)Frisse pastasalade met gerookte zalm en kalkoen (4 personen)

• 50 gr gerookte zalm

• 50 gr gerookte kalkoen

• 50 gr komkommer

• 0,5 st rode ui

• 50 gr Griekse yoghurt

• 1 el olijfolie

• 2 tl kappertjes

• 20 gr rucola

• 25 gr oude kaas

• 175 gr pasta ( penne )

• 1 st groentebouillonblokje 

Kook de pasta met een groentebouillonblokje gaar en spoel de 

pasta koud. Schil de komkommer en snijd deze in heel dunne 

reepjes (komkommerspaghetti). De zaadlijst van de komkom-

mer niet gebruiken. Snijd de rode ui in fijne plakjes, de oude 

kaas in hele kleine blokjes. Klop de yoghurt en de olijfolie los en 

breng op smaak met peper en zout. Voeg ook de kappertjes bij 

het olijfolie/yoghurt mengsel. Snijd de kalkoen en zalm in mooie 

fijne reepjes. Meng de rucola met de komkommerspaghetti, 

dressing en de pasta. Voeg op het laatst de zalm en kalkoen-

reepjes, rode ui en oude kaas toe. Garneer alles op een mooi 

bord/schaal. Heerlijk voor bij de barbecue!

Ingrediënten: Uitleg van recept:

...

Sudoku

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
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Van Thiel Kraan ... make a WiSH!

Woordzoeker
AAMBEELDEN

AANDRIJFAS

BACKOFFICE

BEZOEKSTER

CAPPUCCINO

CURRICULUM

DEELGENOOT

EENKLEURIG

EXPORTEURS

FIETSCLUBS

GEBROEDERS

GEELWORTEL

HAGELWITTE

IJZERSMAAK

IMPORTEURS

JAPANOLOOG

NACHTWAKEN

NAGENIETEN

OCHTENDUUR

OLIEPALMEN

PACHTPRIJS

SAFARIPARK

TAFELLOPER

WANDKASTEN

ZEEHONDJES

ZEVENJARIG

Watermeloen bestaat voor 95 procent uit water en is met dit weer de ideale dorstlesser. Watermeloenen 
zijn niet alleen heel lekker, maar ook erg gezond! Zo bevat een watermeloen ijzer, vezels, kalium, vitamine 
C en betacaroteen. Betacaroteen is een antioxidant: deze beschermt de lichaamscellen tegen schadelijke 
invloeden. Bovendien wordt bètacaroteen omgezet in vitamine A (goed voor de 
huid, haar en ogen). Daarnaast is watermeloen goed voor de lijn: het 
werkt vocht afdrijvend, er zitten weinig calorieën in (slecht 37 per 100 
gram) én u krijgt er een vol gevoel van! Deze week: hele watermeloen 
voor € 2,49! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag

MOOI GEZOND Mooi & Gezond: Watermeloen

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

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

AAMBEELDEN AANDRIJFAS BACKOFFICE
BEZOEKSTER CAPPUCCINO CURRICULUM
DEELGENOOT EENKLEURIG EXPORTEURS
FIETSCLUBS GEBROEDERS GEELWORTEL
HAGELWITTE IJZERSMAAK IMPORTEURS
JAPANOLOOG NACHTWAKEN NAGENIETEN
OCHTENDUUR OLIEPALMEN PACHTPRIJS
SAFARIPARK TAFELLOPER WANDKASTEN
ZEEHONDJES ZEVENJARIG

Medium

3 9 6

2 4 7

8 7 1

9 1 4

7 2 9 1

4 5 2

3 9 5

8 6 4

5 1 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Marie-Christine van 

Lieshout 
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Ellen van Vroenhoven

€15,00waardebonvoor de winnaar

Ludieke actie Commanderij 
College.
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Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Agrarische kinderopvang 
’t Heikantje hield zaterdag een modder-
dag. In het kader van Juni Watermaand 
werden kinderen samen met hun ouders 
en grootouders uitgenodigd om met 
water en modder te spelen. En dat ge-
beurde dan ook met veel plezier. 

Modder ervaren
Twee kromme beentjes met daartussen 
een flinke luier. Een peuter van amper 
twee jaar laat zich lekker in een bak 
modder zakken. Met zijn kleine hand-
jes graait hij in de modder terwijl mama 
en oma samen foto’s van hem maken. 
Zomaar een tafereeltje op de weide 
naast kinderopvang ’t Heikantje. De hele 
wei staat vol ‘ervaringen’ met water en 
modder. Sommigen laten zich, eerst on-
wennig, in de zwembadjes met water en 
modder zetten. Anderen springen erin 
rond en gooien met modder naar hun 
begeleiders. Genoeg te doen op deze 
Modderdag. Want als je klaar bent met 

‘modderen’ kun je gaan kijken of je net 
zo vies bent als de hangbuikzwijntjes.

Oude kleren mee
Yvonne Seuntjens staat te genieten. 
Samen met Miriam van de Sande heeft 
ze drie jaar geleden deze kinderopvang 
opgestart. “Ouders leren het wel af om 
hun kinderen met nieuwe kleren naar de 
opvang te brengen”, lacht Yvonne. “Wij 
gaan zoveel mogelijk met de kinderen 
naar buiten.” Ook tijdens de Modderdag 
staat het buitenspelen centraal. Yvonne 
wordt al snel begroet door een aantal 
meisjes die van top tot teen onder de 
modder zitten. Yvonne legt uit: “Ouders 
kiezen bewust voor deze opvang. We 

zitten centraal tussen Laarbeek, Bakel en 
Helmond. Dit agrarisch gebied ligt niet 
om de hoek.” Een modderdag past he-
lemaal bij de filosofie van de kinderop-
vang. Kinderen in contact brengen met 
hun omgeving. “Natuurlijk hebben we 
hier kleine ‘prinsesjes’ die niet vies dur-
ven te worden”, lacht Yvonne, “Maar 
dat is meestal snel over.”

Open dag
Tijdens de dag zijn opvallend veel opa en 
oma’s aanwezig. “We hebben hen speci-
aal uitgenodigd”, legt Miriam uit. “Voor 
de grootouders is het prettig om de op-
vang van hun kleinkinderen te bezoeken. 
We nodigen ze op dit soort dagen speci-
aal uit.” Bij de boerderij zit een opa met 
zijn kleinzoon lekker van een pannen-
koek te genieten. “Erg gezellig op de op-
vang”, zegt de energieke opa. “Anders 
dan vroeger, toen mocht ik niet vies wor-
den.” Zijn zoon tilt intussen kleinzoon 
uit de wandelwagen en vraagt: “Als we 
de ranja ophebben, gaan we dan nog 
even met de ezel knuffelen?” Zijn mee-
gekomen dochters kunnen alleen een 
luidkeels ‘ja’ roepen en drinken snel hun 
drankje op. Via de moestuin vertrekt het 
stel richting de dierenweide waar de ezel 
op deze modderdag weer extra knuffels 
in ontvangst mag nemen.

Bekijk alle foto’s van de Modderdag op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos

Lekker vies worden tijdens de Modderdag 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

DUBBELFRISSS
6 pakken à 1500 ml.

6.42-8.70

W 27 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

6 PAKKEN

4,-
liter 0.44
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Herplaatsing Blauwe kraan Van Thiel

terugblik juni watermaand

Juni Watermaand werd in Laarbeek en Helmond mede mogelijk gemaakt 
door de organisatie van de volgende evenementen:
Open Brouwerij Dag Bavaria • Laarbeekse Wandeltweedaagse • IVN Kikkerconcert • Drakenbootfestival  
• Meer bewegen voor ouderen (55+) • Scholen- en Dorpszeskamp KPJ • Schoonduiken kanaal • Excursie 
Helmondse Stadsbrouwerij • Reddingsdemonstraties • Opening nieuwe duiklocatie • Open dag Natuurtuin 

‘De Robbert’ • Plaatsing Blauwe Kraan • Kennismaken met de duiksport • Splash!! • Modderdag 
• Bedovo Beachvolleybaltoernooi • MTB-veldtoertocht • Lichtbeeldenshow • Kiko AHOI Musical 
• Muziektuinconcerten • RCL Wandeltocht Runnersclub • Carat-Concerten • Opening en rondje 

Waterpoortroute • Brabants Musik Fest en de Koopzondag met als thema ‘water’. 

Drakenbootfestival Laarbeek tegen Helmond

Scholen- en Dorpszeskamp KPJ

Bedovo beachvolleybal IVN Kikkerconcert Opening rondje 
Waterpoortroute

Modderdag op ‘t Heikantje

Juni Watermaand bedankt 

al haar sponsoren, betrokken 

organisaties en bezoekers!
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Redacteur: Ria Tijssen
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Beek en Donk – Aan de Dijkstraat in 
Beek en Donk vond afgelopen week-
end SplasH!! plaats. SplasH!! wordt 
georganiseerd door de Teugelders 
van Ganzendonck. 

Een feest van herkenning
Zaterdagavond was de aftrap met 
een 80’s en 90’s video party. Dj 
Anthony van Diepen van Sound4All 
maakte er een feestje van met de 
grootste hits uit de jaren ‘80 en ‘90. 
De bijbehorende video’s zorgden 
ervoor dat het een feest van her-
kenning werd. Doordat er diverse 
activiteiten plaatsvonden was het 

bezoekersaantal wat minder, maar 
zeker een geslaagde party. 

Diverse activiteiten
Zondag, de 2e dag van SplasH!! begon 
goed, zeker omdat de weersomstan-
digheden goed waren. Naast het be-
kende ‘spijkerbroek hangen’, waarbij 
de winnaar een spijkerbroek kon win-
nen, was er de mogelijkheid voor de 
kinderen om eendjes uit het kanaal te 
vissen. Er werden wedstrijdjes op de 
waterfiets gehouden en als hoogtepunt 
van de middag vond de kartonnen bo-
tenrace plaats. Er zijn in het voortra-
ject door verschillende mensen boten 
geknutseld van karton en plakband, 
héél véél plakband. De boot moest im-
mers wel blijven drijven met personen 
aan boord. Ook de bewoners van de 

Dijkstraat hadden een boot gemaakt 
die de naam ‘Dijktanic’ mee kreeg. De 
naam was misschien niet zo’n goede 
keuze, de boot kantelde vrijwel met-
een toen hij te water werd gelaten. De 
boot ‘Teug Kneuter’ ging met de eer 
strijken. De deelnemers hadden in ie-
der geval heel veel plezier op het water 
en uiteindelijk belandde iedereen, zoals 
verwacht, in het water. 

Naast het goede weer, de vele be-
zoekers zorgden Rudy Wagner, het 
duo Anne & Marianke en Ivo van 
Rossum voor de muzikale omlijsting. 
De Teugelders kijken terug op een ge-
slaagd weekend!

Evenementen juni watermaand
Zonnig en geslaagd SplasH!! weekend

Bekijk alle foto's van SplasH!! op www.mooilaarbeek.nl/fotos



Donderdag 2 juli 201512 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Reikhalzend kijken doorgewinterde festivalbezoekers 
uit naar het weekend van 3, 4 en 5 juli. Dan gaat op het 
evenemententerrein aan de Lekerstraat WiSH Outdoor 
plaatsvinden. Tim Klomp Bueters, organisator van WiSH 
Events en één van de initiatiefnemers van het eerste uur, 
leidt DeMooiLaarbeekKrant rond over het festivalterrein 
en geeft tekst en uitleg. Contouren van enorme decors en 
podia zijn al zichtbaar. Er moet nog veel gebeuren, maar 
ter geruststelling;  WiSH Outdoor Editie 2015 wordt weer 
verrassend! 

Historie
Ergens in 2006 stelden drie Laarbeekse jongeren vast dat er 
in Laarbeek ‘nooit iets te doen is’. Het waren Tim Klomp Bue-
ters, Niels van Vijfeijken en Bram Konings. “Wij vonden dat 
één groot feest per jaar moet kunnen”, lacht Tim. Het drietal 
schreef een gedurfd organisatieplan en stapte ermee naar de 
gemeente. Tot hun verrassing zag de gemeente het wel zitten! 
“Vooral onze ideeën om iets terug te doen voor de Laarbeekse 
gemeenschap door in zee te gaan met Laarbeekse onderne-
mers sprak hen aan. En daar stonden we dan”, lacht Tim. “Drie 
Laarbeekse snotapen met een grote mond”. Een weg terug 
was er niet. Het voorbereidingsgroepje breidde zich snel uit 
en de eerste editie van WiSH Outdoor werd in 2007 een feestje 
met maar liefst 2.300 bezoekers. “De eerste edities hadden na-
tuurlijk allerlei kinderziektes”, zegt Tim. Op de zaterdag waren 
we al door ons wisselgeld heen. Voor zondag hadden we na-
tuurlijk ook nog nodig en belde Tim teneinde raad Rabobank 
Peel Noord. Daar kwam men meteen in actie en schraapte dat 
weekend het kleingeld bij elkaar uit het Beek en Donkse en 
Gemertse � liaal en bracht dat naar het festivalterrein. “Daar-
mee hielp de Rabobank ons enorm uit de brand”, lacht Tim.

Maatschappelijk betrokken
Maatschappelijke betrokkenheid staat, net als bij Rabobank 
Peel Noord,  hoog in het vaandel van WiSH Outdoor. Dat uit 
zich in de innige samenwerking met plaatselijke onderne-
mers en het � nancieel ondersteunen van lokale goede doe-
len. De afgelopen drie jaren is jaarlijks €20.000 gedoneerd aan 

Rotaryclub Gemert – Beek en Donk – Lieshout.  Om belangen-
verstrengeling te voorkomen, selecteren die de lokale goede 
doelen. Verder investeert WiSH, ook � nancieel, in een goede 
relatie met de buurt waarin het festivalterrein is gelegen zo-
dat zij niet zozeer de lasten maar vooral ook de lusten ervaart.
Maar er is nog een andere vorm van maatschappelijke be-
trokkenheid volgens Tim. “Wij zullen nooit vergeten hoe wij in 
onze beginjaren werden geholpen om onze kinderziektes te 
boven te komen. Nu wij zelf over de nodige ervaring en kennis 
beschikken, willen wij die graag delen met andere Laarbeek-
se verenigingen en instellingen. Op 17 januari vond de eerste 
editie van FRWRD (Forward) plaats, een dag waarbij 70 vrijwil-
ligers en sponsoren diverse Laarbeekse verenigingen ‘vooruit’ 
hielpen met bij WiSH opgebouwde ervaring en kennis.

WiSH Outdoor Editie 2015
Als DeMooiLaarbeekKrant het festivalterrein overziet, de be-
drijvigheid, de enorme decors, de torenhoge bouwwerken, 
de professionaliteit waarmee gewerkt wordt, dan is het bijna 
niet voor te stellen dat dit festival ooit begonnen is als een ini-
tiatief van drie gewone Laarbeekse jongens. De commerciële 
activiteiten zijn ondergebracht in BV’s. De andere activiteiten 
en de vrijwilligers vormen een stichting. Om en nabij duizend 
vrijwilligers zijn betrokken bij WiSH. “Zonder vrijwilligers zou 
het festival niet kunnen bestaan”, zegt Tim. “We verwachten 
55.000 bezoekers.” Bezorgd informeert DeMooiLaarbeekKrant 
of dat wel te behappen is met het wisselgeld? “Dat soort kin-
derziektes zijn we inmiddels te boven”, lacht Tim. “Bezoekers 
kunnen bijvoorbeeld de gratis MyOrder App van de Rabo-
bank downloaden op hun mobiele telefoon en daarmee op 
een snelle en veilige manier munten kopen en betalen. Dat 
is dit jaar ook de enige mogelijkheid om munten met korting 
in de voorverkoop te verkrijgen. Op het festivalterrein is een 
aparte balie waar MyOrder bestelde munten kunnen worden 
opgehaald.”

Oproep
Er zijn nog een beperkt aantal kaarten voorradig. Voor welke 
dagen?  Raadpleeg de website www.wishoutdoor.com

Een aandeel in elkaarWISH OUTDOOR INVESTEERT FORS IN DE LAARBEEKSE GEMEENSCHAP 

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

WiSH Outdoor 2014

De organisatie van WiSH Outdoor

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
LUCHTHAVENVERVOER

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

www.taxivanheijst.nlKapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Tennisclinic voor groep 3 t/m 8 
van ‘t Otterke

Beek en Donk - De groepen 3 tot en met 
8 van Basisschool ’t Otterke werden 
afgelopen week door meneer Jorg van 
tennisvereniging ‘t Slotje getrakteerd 
op een tennisclinic. De kinderen van 
groep 3 tot en met 6 kregen de clinic in 
de gymzaal aan de Otterweg, terwijl de 
kinderen van groep 7 en 8 hun kunsten 
op de tennisbaan mochten vertonen.

Het was erg leuk en leerzaam en de kin-
deren die al lid zijn van de tennisclub 
vonden het erg leuk om hun tennisleraar 
nu in een andere hoedanigheid te zien. 
De gymzaal was omgetoverd in een ten-
nisveld  en ze mochten de rackets en de 
netten van de tennisclub gebruiken. In 
groepen werden veel  oefenvormen en 

spelletjes gedaan. De kinderen oefenden 
backhand, forehand en sommige kin-
deren konden zelfs een smash maken. 
Heel leuk was de ballenregen waarbij 
de groep die de meeste ballen bij de te-
genstander in het veld had gegooid, de 
winnaar was. 

De tijd vloog om en aan het einde van 
de les  kregen de kinderen nog te horen 
dat ze gratis twee proeflessen mogen 
nemen bij tennisvereniging ’t Slotje. Dat 
was natuurlijk een geweldige afsluiter  
waar vast en zeker dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt. De kinderen be-
danken de tennisvereniging voor de 
fijne lessen.

HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Geldig van 2 juli t/m 31 augustus 2015

Te gekke zomeractie!
CADEAUARTIKELEN

FIETSTASSEN

FIETSKLEDING

KINDERSTOELTJE
FIETSCOMPUTER

MONKEY MEE

40%
KORTING

15%
KORTING

25%KORTING

10%
KORTING 10%

KORTING

20%
KORTING

Zonnig vakantieconcert door Harmonie St. Caecilia
Mariahout - Harmonie St Caecilia geeft 
maandagavond 6 juli een concert in zo-
merse sferen. Een fijn moment om de 
vakantie in te luiden! Het decor van dit 
vakantieconcert is het Openluchttheater 
in Mariahout. De slagwerkgroep en het 
harmonieorkest spelen een licht, toe-
gankelijk programma.

Het vakantieconcert wordt traditioneel 
gehouden in plaats van de laatste repe-
titie van het harmonieorkest op maan-
dagavond. De harmonieleden luiden 
daarmee de vakantie muzikaal in. De 
mooie setting in het Mariahoutse thea-
ter, de goede temperatuur op de zomer-
avond en het lichte programma maken 
het concert voor een breed publiek het 
bezoeken waard.

Natuurlijk is er voldoende ruimte om 
na het concert ook te proosten op de 
vakantie. Het concert start om 20.30 
uur. Toegang is gratis. Mocht het weer 

alsnog tegenvallen, dan wordt er uitge-
weken naar het Buurthuis in Mariahout. 

Voor de slagwerkgroep is het een bijzon-
der concert. Het orkest neemt namelijk 
afscheid van dirigent Peter Bergmans. 
Bergmans is een begrip in de Lieshoutse 
en Mariahoutse slagwerkwereld, al van-
af 1998 staat hij voor het orkest en geeft 
hij les bij St. Caecilia. Een hele generatie 
slagwerkers heeft het vak geleerd van 
Bergmans.

De slagwerkgroep brengt een bijzonder 
eerbetoon aan haar vertrekkende diri-
gent. Een flinke groep oud slagwerkers 
speelt maandag voor één keer weer mee. 
Na de zomervakantie gaat Rob van der 
Sommen het dirigeerstokje overnemen.
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Eerder schreef ik al eens over de basu-
ra. Zo noemen ze de containers waar 
je zélf huisvuilzakken en overige rot-
zooi naartoe kunt brengen. Huisvuil 
hoort in de container, bruikbare spul-
len worden voor de container gezet, 
zó voor het meenemen. Zo af-en-toe 
scoor ik een juweeltje …
Al ben ik een lentekind, volgens mijn 
echtgenoot valt mijn verjaardag mid-
den in het skiseizoen! Wij wonen dan 
wel in Spanje vanwege het zonnige 
klimaat, maar als er in Europa ergens 
één sneeuwvlokje dwarrelt, dan is 
mijn man verdwenen. En niet zomaar 
voor één dagje. Nee, eenmaal Lliber 
uit dan leeft hij alleen nog maar voor 
datgene wat alles in wit laat verande-
ren. Dat heeft hij altijd zo gedaan en 
dat moet hij voorál ook blijven doen. 
Passie noemen ze dat! Menig verjaar-
dag heb ik zonder hem doorgebracht 
maar gelukkig heb ik ook nog andere 
vrienden (knipoog). Echter, dit jaar 
geschiedde er een winterwonder. 
Vier dagen vóór mijn lenteverjaar-
dag kwam hij thuis. Zonder ski´s. Die 
had hij achtergelaten voor het ge-
val dat er in april nog iets dwarrelen 
zou… en dan moest hij daarbij zijn. 
Begrijpelijk (voor mij)! Hij had geen 
verjaardagscadeau voor mij mee-
gebracht want dat wilde hij samen 
met mij gaan kopen. Pffftt… en dán 
wordt het moeilijk voor mij. Kortom; 
ik had geen wensenlijstje, maar daar 

nam mijn man geen genoegen 
mee. Er zou vast wel iets zijn wat ik 
HEEEEL graag wilde hebben. Oja, als 
we zó gaan beginnen! In dát geval 
wilde ik wel een Marokkaanse lamp, 
zo-eentje van een halve meter hoog 
met allemaal kitscherige kleurtjes. 
Aangezien die geïmporteerde lampen 
hier loeiduur zijn, hoefde ik dus ook 
die lamp niet…
Tijdens mijn verjaardag werd mij ge-
vraagd of ik een cadeautje had ge-
kregen. “Jáááh”, riep ik enthousiast 
en gaf mijn man een knipoog: “Een 
Marokkaanse lamp van een halve 
meter hoog met allemaal kitscherige 
kleurtjes. Niet dat ik hem al heb, maar 
die lamp komt vanzelf wel een keertje 
naar mij toe!” Mensen die mij ken-
nen weten dat ik kan materialiseren. 
Ik vertrouwde erop dat het wel een 
keertje komen zou. Toch zat deze op-
merking mijn man een beetje dwars. 
Niet lang overigens…
Een paar dagen na mijn verjaardag 
reed mijn man richting tennisbaan. 
Als er dan toch niet te skiën viel, was 
dit een sportieve afleiding. Vlakbij de 
tennisbaan stonden basurabakken en 
wát schetste zijn verbazing? Daar-
naast lag een Marokkaanse lamp van 
een halve meter hoog met allemaal 
kitscherige kleurtjes, zó voor het mee-
nemen en helemaal gaaf. Bij thuis-
komst vroeg hij met een brede smile 
op zijn gezicht of ik wilde helpen om 
mijn verjaardagscadeau uit de auto te 

sjouwen. Tijd om na te denken waar-
om mensen zo´n juweeltje weggooien 
had ik niet. Ik maakte mijn verjaar-
dagscadeau schoon en hing hem in 
de carport zodat ik er dagelijks van 
genieten kan. Gracias cariño…

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

Luchtpost

Marokkaanse lamp

spanje
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� ofi ciat!

AlbertAlbertAlbert
Abraham

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:

Fr ank Merks 

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

Profi ciat Willem!

PROFICIAT CO!

Een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

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

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

AANGEBODEN

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

06-40806493

Gratis af te halen, jonge poesjes. Ze zijn 
zindelijk. Tel. 06-22849257

GEVONDEN
Sleutel met hanger gevonden op zandpad 
bij Beekse Akkers op zondag 21 juni. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

Witte kentekenplaat (YV-90-..) gevonden 
op de Smalleweg in Beek en Donk. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

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

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

Zondag 21 juni gevonden langs het kanaal 
Beek en Donk, herenmountainbike zwart. 
Voor info, tel. 0492-465493

Gezocht: Ervaren hulp in het huishouden 
per 1 september voor ongeveer 3 uur per 
week in Aarle-Rixtel. Op woensdag of don-
derdag. Email: petrivangastel@hotmail.com

Gezocht: Oefenruimte voor een klein groepje
traditionele handboogschutters. Zij zoeken 
met een 5-tal schutters een (bij voorkeur) 
overdekte ruimte waar we 1 keer per week 
2 uur kunnen trainen op een afstand tussen 
25 en 40 meter. Reacties graag naar Harry 
Moors 06-30980013 of harriemoors@
gmail.com

Gezocht: overdekte opslagruimte voor camp-
er van 6.60 mtr. Graag reacties naar 0492-
383384

TE HUUR  
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. Geïnteres
-seerd? 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

KAPTEIJNS PARTYVERHUUR voor al uw 
feesten & evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 0413-
764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volle-
dig ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-
13894215 

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

Suzuki GSX600F (rood), bouwjaar 2000, km-
stand ca. 43.000 km met Garmin navigatie-
systeem. Dealer onderhouden. €1.750. Tel. 06-
20293363

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. Di-
verse aanbiedingen tot 20% korting. Alle 
soorten zomerbloeiers, kuip en perkplan-
ten, stam en struikrozen. Hedera’s voor 
tuinafscheidingen. Vaste planten, coniferen 
heesters, fruitlaan en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus 
in alle maten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Beige aluminium jaloezie 25 mm. hoogte 180 
cm, breedte 140 cm, wegens verbouwing 
overcompleet. Tegen elk bod. Tel. 0492-
752389

Te koop: walnoten, hazelnoten, alles voor 
klein prijsje. Tel. 0492-773120

Professionele kleurenprinter type HP 
Offi cejet all in one, Pro 1170 C. Kan ook 
vergroten en verkleinen. In goede staat. 
€25,00. Tel. 0499-422121

Hi-Fi Luidsprekers Hitachi type HSE 450, als 
nieuw, mooi klinkend, fraai uiterlijk hxbxd 
= 79x23x25 cm, €35,00. Tel. 0499-422121

Let op: diverse aanbiedingen tot 20 %, 
bloeiende lavendel  13cm pot € 1,49, 
stamfuchsias en oleanders, Engelse geuren-
de stamrozen € 19,95 A-kwaliteit. Ook alle 
soorten groente/ kruidenplanten en zomer-
bloeiers. Hedera’s voor tuinafscheidingen 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode.

Opruimingsactie bij Kledingbank Laarbeek 
/ 2e hands kledingwinkel ‘ViaVia’. Vanaf 
8 juli alle zomerkleding 1 plus 1 gratis. 
Beekerheide 41 te Beek en Donk. 

Te koop: mooie crossfi ets, in goede staat. 
€50,00, maar daar valt over te praten. Tel 0492-
382858.

Te koop: Suzuki intruder 800cc. Bouwjaar 
1997, i.z.g.s. Kilometerstand 11.780. Mail:
annievanveggel@hotmail.com of tel. 0499-
422102 
 
Te koop: Fiat Punto ELX 1.2 16V (Au-
tomaat, 5-deurs) Bouwjaar 2001, KM-
stand 63.000. APK tot feb. 2016. Airco. 
Distributieriem recent vernieuwd. Tel. 06-
40321257

VERLOREN

Groene trainingsjas (Sparta’25 kleuren), 
maat S/M verloren bij de Dreef in Aarle-
Rixtel op zaterdagavond 20 juni. Tel. 06-
18188656

Bij een spel, tijdens KPJ zeskamp op zater-
dag een vest laten liggen, knalroze van het 
merk Nike, mt 146 of 152. Wie heeft deze 
gevonden? Tel. 0492-329155

Scholenzeskamp KPJ 20 juni verkeerde NIKE 
sportschoenen meegenomen (maat 35.5) zwart 
met oranje logo. Heb zelf maat 37 en ben deze 
verloren. Tel. 06-22983100Kinderen tot 4 jaar 
zijn gratis. De Rekken-donken Liempde 0411-
631474

Blauwe jas (Jack & Jones) maat S met 
oranje binnenvoering kwijtgeraakt bij 
Zeskamp Beek en donk. Tel. 06-23929585

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?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.
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Wie weet waar deze boerderij stond?
Weet jij het antwoord? 
Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord 
hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week 
kwamen diverse reacties bin-
nen. Een greep uit de reacties 
leest u hieronder.

Dit is ‘De Aarlese Heikant’ 
waar wij vroeger met zijn zevenen in de Kever vaak gingen zwemmen en picknicken. 
Er was in het bos ook nog een hele mooie speeltuin met een super hoge glijbaan. 
Marja Habraken, Mariahout 

De foto, onder de rubriek historische beelden, is de zwemvijver van Speeltuin De 
Heikant in Aarle-Rixtel. Mogelijk midden in de jaren ‘60!!
Bij goed weer altijd zeer drukbezocht.
Afz. Stephan Lentjes uit Aarle-Rixtel

Volgens mij is de foto in jullie krant van 25 juni 2015 het natuurzwembad de Aarlese 
Heikant. Wij gingen in mijn jeugdjaren hier vanuit de Deense hoek in Lieshout in de 
zomervakantie met het hele gezin op de fiets naartoe. Dat was een gezellige ontmoe-
tingsplek voor onze familie. 
Het was in die tijd een zomeruitje zoals men nu eenmaal per jaar een bezoek brengt 
aan bijvoorbeeld de Efteling.
Groetjes Marian van Maasakker- van Boxmeer

Dit is speeltuin/natuurzwembad “De Heikant” in 
Aarle-Rixtel. Vroeger nog heel vaak geweest , dat 
waren pas leuke dagen daar.
Groetjes Michel Driessen 

Dat is de speeltuin De Heikant. Wij hebben er al-
tijd tegenover gewoond.
Groeten Adriaan Dekkers

Volgens mij is dit het zwembad/speeltuin op de Aarlese Heikant.
Noud van der Els-Althuizen

Historische beelden

Wie weet waar deze boerderij stond?
Weet jij het antwoord? 
Wie weet waar deze boerderij stond?
Weet jij het antwoord? 
Wie weet waar deze boerderij stond?
Laat het weten aan de re-

beek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord 

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

NATUURLIJK 
        Mooi Laarbeek Het grote geluk

Soms heb je van die momenten dat alles mee zit 
en je gewoon veel geluk hebt. Enkele weken ge-
leden had ik hier al een foto staan van een jonge 
koekoek in het nest van het  heggenmusje. Ik was 
gebeld door de familie Swinkels op d’n Opstal 
die deze bijzondere ontdekking achter in de tuin 
gedaan hadden. Na getwijfeld te hebben of ik het 
wel de moeite waard zou vinden, hadden ze toch 
maar besloten om te bellen en daar zal ik ze altijd 
dankbaar voor blijven.
Ik had de familie Swinkels verteld dat na het uit-
vliegen van de jonge koekoek deze misschien 
nog een tijdje in de buurt zou blijven en nog 
gevoerd zou worden door het heggenmusje. 
Nadat de jonge koekoek was uitgevlogen had 
ik al twee weken niets meer gehoord en ik had 
de hoop al een beetje opgegeven. Op een ge-
geven moment kwam ik thuis en lag er een 
briefje op tafel met de tekst: gebeld koekoek.
Ik heb meteen mijn camera en statief gepakt 
en ben naar d’n Opstal gereden. Na wat rond-
struinen in de grote tuin hoorde ik een bedel-
roep. Voorzichtig op het geluid afgaand zag 
ik de jonge koekoek met trillende vleugels 
op een weipaaltje zitten. Verscholen achter 
een boom had ik mooi zicht op de koekoek.
En ja zeker, na verloop van tijd gebeurde het! Het 
heggenmusje landde op de rug van de jonge koe-
koek, voerde hem wat insecten, en ik kon de foto’s 
maken die ik al enkele weken in gedachten had. 
Ik ben al best een tijdje met natuurfotografi e bezig 
en heb al veel dingen gefotografeerd, maar hier 
ging mijn hart toch echt sneller van kloppen. Ik 
heb er nog dagen van nagenoten. Dankzij de gast-
vrije familie Swinkels heb ik weer heel erg genoten 
van onze fantastisch Mooie Laarbeekse Natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
d’n Opstal

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

Algemeen Belang Laarbeek houdt voorbespreking

Voorbespreking bij PNL

Achterbanoverleg 
PvdA Laarbeek

Laarbeek - ABL houdt op maan-
dag 6 juli een vooroverleg, welke 
is bestemd voor alle geïnteres-
seerde inwoners van Laarbeek, 
om zodoende de raadsleden de 
juiste boodschap mee te geven, 
welke ze uitvoerig in de komende 
raadsvergadering bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook 
een punt, of meerdere punten voor 
de raadsvergaderingen samen met 
de fractieleden, de wethouder, 
bestuur en ABL-leden willen be-
spreken, dan bent u van harte 
welkom op maandag 6 juli aan de 
Kapelstraat 34 tegenover de kerk 

te Donk. Aanvang 
20.00 uur. Laat uw 
stem/mening tellen! 
De complete agen-
dapunten kunt u 
vinden bij www.laarbeek.nl onder 
stukken van de Raadsvergadering. 
De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - PNL houdt haar openbare 
voorbespreking op maandag 6 juli 
ter voorbereiding op de raadsverga-
dering van donderdag 9 juli. Omdat 
in deze raadsvergadering de Kader-
nota 2016 op de agenda staat en 
daardoor de algemene beschouwin-
gen worden gehouden, begint deze 
raadsvergadering om 16.00 uur. 

Op de voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
raadsagenda staan, o.a. vaststel-

ling bestemmingsplan Croylaan in 
Aarle-Rixtel, extra middelen in kader 
van minimabeleid, verordening Par-
ticipatiewet, 1e Tussenrapportage 
2015, Jaarrekening 2014 en de Ka-
dernota. 

De volledige agenda met bijbeho-
rende stukken kunt u raadplegen 
op de website van de gemeente 
Laarbeek, klikken op ‘Bestuur en or-
ganisatie’, dan ‘gemeenteraad’ en 
daarna op de betreffende datum. 

Ook kunt u de gratis 
app ‘Raaddigitaal’ installeren op uw 
tablet, en daarbij de gemeente Laar-
beek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmer-
kingen, ook over andere onderwer-
pen, dan bent u van harte welkom 
op maandag 6 juli 2015, aanvang  
20.00 uur, in het OntmoetingsCen-
trum  te Beek en Donk. De koffie en 
thee staan klaar!

Laarbeek – De jaarlijkse kadernota van de 
gemeenteraad van Laarbeek staat voor 
donderdag 9 juli op de agenda. De PvdA 
houdt ter voorbereiding hiervan een ach-
terbanvergadering op maandag 6 juli.

De vaststelling van de verordening te-
genprestatie Participatiewet, IOAW en 
IOAZ Laarbeek 2015 en het beleidsplan 
Tegenprestatie naar Vermogen door de 
raad besproken. Deze belangrijke onder-
werpen worden door de de fractie van 
de PvdA en hun leden voorbereid in de 
achterbanvergadering. Het achterban-
overleg vindt plaats bij Café Thuis op het 
Heuvelplein in Beek en Donk en begint 
om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 
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Redacteur:  Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Vandaag de dag is Omroep 
Kontakt voor heel Laarbeek op alle media 
actief. De gebroeders Koenders, vanaf 
het begin betrokken bij Omroep Kontakt, 
herinneren zich hun eigen illegale zend-
piraterij in de jaren ’70. En de allereerste 
- legale - uitzending van Omroep Kontakt 
op Kerstavond in 1992. 

Gebroeders Koenders
Na het uit de lucht halen van de zee zen-
ders Veronica en Noordzee krijgt de over-
heid in de jaren ’70 te maken met nieuwe 
concurrentie van de publieke omroepen: 
de illegale piratenzenders die als padden-
stoelen uit de grond schieten. Mannen die 
daar alles van weten zijn de broers Berend 
en Harm Koenders, beiden nog altijd actief 
bij Omroep Kontakt. Berend als professi-
onal en Harm als vrijwilliger. “Wij waren 
al jong radiofreaks, werden zendpiraat en 
leenden namen zoals ‘Radio Caroline’ en 
bijbehorende jingles. Onze eerste ‘opna-
mestudio’ stond in Aarle-Rixtel. Berend 
vertelt: “Onze moeder kon veel hebben 
als we op de slaapkamer voor dj speelden 
of in de schuur. Ze vond het leuk en zorgde 
voor de thee.” De broers vertellen prach-
tige verhalen waarin ze uit handen probe-
ren te blijven van de Radio Controle Dienst 
en vanuit allerlei verschillende plaatsen - 
Helmond, Gemert, Meijel - hun uitzendin-
gen maken. De Radio Controle Dienst was 
door de overheid ingesteld om de con-
currenten van de publieke omroepen ‘op 
te rollen’.“ Op de Lekerstraat is dat ooit 
gebeurd”, vertelt Harm. “Ze waren eigen-
lijk op zoek naar ‘Radio Lawaai Papegaai’ 
maar stuitten toen op onze zender. We 
moesten voor de rechter in Den Bosch ver-
schijnen maar gelukkig liep het met een 
sisser af. Het was de tijd van de spannende 
radio, voor ons én ook voor de luisteraar. 
Opeens was de zender weg en dan waren 
we er weer”, glimt Harm. 

Gedoogbeleid België
Vol enthousiasme vertellen Berend en 
Harm over hun avonturen bij Radio Atlantis 
en Radio Royaal in België. In dit land was 
al sprake van ‘vrije radio’. Ze maakten 
populaire non-stop-muziekprogramma’s 
die tot in Nederland punten scoorden 
bij de luisteraars. Het einde bij Radio 

Royaal betekende het begin van Omroep 
Kontakt. “Petro Leenders, die vond dat 
Beek en Donk een lokale omroep nodig 
had, heeft zich hiervoor ingezet. Toen ook 
andere zendpiraten zich aansloten, startte 
begin 1993 op de grond van Toon Maas 
een echte studio.”

Kerstavond 1992
Maar voor het zover was, wilden de dj’s 
aan de gang. Er was nog geen studio maar 
de mast stond er wel. En non-stop mu-
ziekbanden lagen klaar om die allereerste 
uitzending van Omroep Kontakt de ether 
in te slingeren. “We wilden aan de gang”, 
vertelt Harm enthousiast. “We waren dj 
en Kerst 1992 was een goede reden om te 
beginnen. Die banden van het prille begin ,
van de eerste week van uitzending, heb-
ben we nog steeds.”

Trots
Omroep Kontakt betekent veel voor de 
broers Koenders. Berend vertelt: “We 
doen het allemaal voor de luisteraar en 
hebben met een mooie ploeg mensen iets 
neergezet! En ook goede acties gehouden, 
bijvoorbeeld voor Leo die een oogziekte 
heeft. Mensen kwamen uit nieuwsgierig-
heid naar de nieuwe studio en doneerden 
geld. Dergelijke acties deden we later voor 
Polen en nu voor de Roparun.” Omroep 
Kontakt is dus zoveel meer dan alleen ra-
dio: Omroep Kontakt zorgt voor verbon-
denheid met het nieuws en alle activiteiten  
in de gemeente Laarbeek. Of zoals Berend 
besluit: “Het kleine nieuws is voor de lo-
kale omroep.”
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Gemarineerde 
varkens haas-
spies* 
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Peper spekburgers*

Hollandse kersen*

Vissalade*

Ca. 3 kg

Watermeloen

Vitaminebroodjes
Bron van vitamine B1, B2, B12 en ijzer, 
en rijk aan vezels. 320 g

Tonijn in water 
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maatjesharing*

Tonijn in zonnebloemolie

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Harm en Berend Koenders
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DE BBQ!

Onze Trots
hamburger
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2.98   
Prijs per kilo 4.00
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Korengoud
Parisiènne 
stokbrood
Multi tournesol
of Prestige
per stuk
1.39

   

Gemarineerde BBQ 
minute steak
per 500 gram
6.98
Prijs per 500 gram 3.49

PER PAK 2 STUKS 

100

Johma 
maaltijdsalades
alle varianten
bak 450-500 gram
1.25-1.64    
Prijs per kilo vanaf 2.00

   

Yil’driz saus
alle varianten
fl es 265 ml
1.65-2.07   
Prijs per liter 3.77

   100 100

100

50% 
KORTING

100
= 51% KORTING

= 67% KORTING

Speciaal voor 

ú ingekocht!

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

www.janlinders.nlActies geldig t/m 
zondag 5 juli 2015
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Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - De jubileumcommissie 
van KBO Lieshout organiseerde af-
gelopen zaterdag in het dorpshuis 
een Kunst en Curiosa-dag. Het was 
één van de vele activiteiten waarmee 
KBO Lieshout viert dat de vereniging 
60 jaar jong is. Leden en niet-leden 
konden tegen betaling van een kleine 
vergoeding hun voorwerpen en schil-
derijen laten taxeren door twee taxa-
teurs van Kunsthandel ART DUMAY 
uit Nuenen. 

Zenuwachtige voorzitter
Als de deur van de grote zaal 

opengaat, hebben zich nog maar 20 
deelnemers gemeld bij voorinschrij-
ving. “Dat valt wel een beetje tegen” 
zegt Jan van Zuijlen, voorzitter van de 
jubileumcommissie. De hele middag 
komen er echter nog nieuwe deelne-
mers binnen, die zich met hoopvolle 
gezichten melden en een volgnum-
mer krijgen toegewezen. 

Het podium
Op het podium staan twee tafels. 
Achter de ene tafel heeft taxateur 
Paul Dumay plaatsgenomen. Hij zal 
zich vanmiddag toeleggen op het 
beoordelen van schilderijen. Aan de 
andere tafel beoordeelt Erik Rijnders 
porselein, sieraden en al het overige. 

Op een groot scherm kunnen de toe-
schouwers in de zaal close-ups zien 
van alles wat er aangeboden wordt 
en horen wat de taxateur daarover 
zegt. Ton van den Baar praat de zaak 
aan elkaar en switcht van de ene tafel 
naar de andere. 

De taxateurs
“Wij doen dit wekelijks”, zegt Paul 
Dumay. “De kans op een Rembrandt 
of Van Gogh is natuurlijk klein, maar 
toch krijgen we wekelijks een aantal 
leuke schilderijen aangeboden. Bijna 
elke week is er wel een schilderij 
bij dat er ver bovenuit steekt.” Erik 
Rijnders is kunsthistoricus. “We zijn 
echt benieuwd wat er hier in Lieshout 

allemaal voorbij gaat komen”, zeg-
gen beiden.

De deelnemers
De deelnemers komen uit Lieshout en 
omringende plaatsen. Kunstschatten 
zijn vakkundig verpakt en worden vei-
lig vervoerd in stevige tassen, dekens 
en dozen. Chris Kramer uit Gemert 
heeft zelfs zeven schilderijen op een 
kruiwagen liggen. “Mijn kinderen 
zeggen dat ze ze later allemaal gaan 
verkopen”, zegt hij spijtig. “Dan kan 
ik dat toch beter zelf doen”, lacht hij. 
Even later krijgt hij van de taxateur te 
horen dat de schilderijen niet onver-
dienstelijk zijn, maar tussen de regels 
is te horen dat het vooral om de lijst 
gaat.

Jan Meeuwsen uit Lieshout biedt een 
ets aan van de hand van Ferdinand 
Bol. Jan verzorgde de administratie 
voor een kunsthandelaar en werd 
betaald met deze ets. De waarde van 
de ets is aanzienlijk maar kan pas na 
restauratie vastgesteld worden want 
er is sprake van waterschade. “Mooie 

aanvulling op mijn pensioen”, bromt 
Jan, “… maar ik verkoop hem niet!”
Veel deelnemers geven aan dat zij ei-
genlijk niet serieus  geïnteresseerd wa-
ren in de waarde van hun kunstschat. 
Wim en Antoinette van Kaathoven uit 
Mariahout kregen het schilderij van 
hun moeder. “Ik hoop dat het een 
paar miljoen oplevert”, lacht Wim. 
Tegelijkertijd is hij er zich van bewust 
dat het eerst grondig schoongemaakt 
moet worden. “We hebben er jaren-
lang met een man of zeven onder zit-
ten roken”, zegt hij ter verduidelijking.

Trotse voorzitter
Een trotse voorzitter van de jubileum-
commissie weet na afloop te melden 
dat hij zeer tevreden is. Er waren meer 
dan 100 inschrijvingen en er werden 
250 voorwerpen aangeboden. De 
sfeer was leuk en ontspannen. De 
taxateurs waren deskundig en res-
pectvol. Er kwamen zeven topstukken 
bovendrijven, waarvan vijf schilderijen 
en twee crucifixen. “Voor herhaling 
vatbaar”, zegt een van trots glim-
mende voorzitter. 

Zeven topstukken komen boven drijven

KBO Lieshout taxeert kunstschatten en curiosa

Erik Rijnders taxeert onder het toeziend oog van Ton van den Baar

De taxaties worden aandachtig gevolgd door diverse toeschouwers. 

“Het verhaal achter de muziek vertolken” 
Gezamenlijk jubileumconcert Muziekmakerij de Biks Bent, Röllik Goewd en Zingiz
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout 

Beek en Donk – Muziek is een pas-
sie die mensen tot elkaar brengt. 
Röllik Goewd, Muziekmakerij de 
Biks Bent en Zingiz vinden sa-
men muziek maken een feest. 
Logisch dat ze de krachten bun-
delen om hun jubilea te vieren. 
Op 12 juli geven ze hierom samen 
in de Muziektuin een concert. De 
MooiLaarbeekKrant sprak hun drie 
enthousiaste dirigenten.

Dirigenten en musiceren
Muziek maken is voor Heidi 
Toonen, Martien Wagelmans en 
Yorick van Lieshout een tweede na-
tuur. Heidi vertelt: “Als achtjarige 
zong ik in een kinderkoor. Later di-
rigeerde ik er een. Het koor Zingiz 
werd 12,5 jaar geleden opgericht 
met eigen favoriete liederen.” Heidi 
lacht: “Zelf  dirigeren was eigenlijk 
niet de bedoeling. Ik dirigeerde ooit 
kinderen, dames zou ook wel luk-
ken.” Yorick staat voor de 25-jarige 
Muziekmakerij de Biks Bent: “Vier 
jaar geleden werd ik gebeld of ik 
wilde dirigeren. Ik had al ervaring 
met andere muziekgezelschappen”, 
vertelt hij. De Gemertse Yorick 
is naast dirigent ook trombonist. 
“Soms blaas ik weleens een num-
mertje mee, maar met een serieus 
concert sta ik ervoor.” Röllik Goewd 
is net als de Biks Bent 25 jaar ge-
leden ontstaan uit een buurtband. 
Martien geniet van zijn muzikan-
ten: “Gewoon gezellig met elkaar 
muziek maken.” Martien, die zelf 
gitaar en altsaxofoon speelt, kent 
het leven als orkestlid. “Ik dirigeer 
Röllik Goewd nu twee jaar. Om te 
dirigeren heb ik verschillende oplei-
dingen gevolgd. Toch ben ik door 
een opmerking van mijn kant gaan 
dirigeren.” Martien moet er nog om 

lachen: “Omdat het combo van het 
jongerenkoor Donk regelmatig van 
dirigent wisselde, zei ik dat ik de 
volgende was. Na een maand klop-
ten ze al bij me aan.”

Gevoelige snaar
Er komt een gezamenlijk jubile-
umconcert in de Muziektuin. Drie 
dirigenten grappen: “Ja… dat kre-
gen we te horen.” Met meteen de 
opmerking: “Superleuk!” Dat blijkt 
als de map met muziekstukken ter 
tafel komt. “Ieder speelt zijn eigen 
repertoire. We spelen twee num-
mers samen”, leggen ze uit. Heidi, 
Yorick en Martien nemen de mu-
ziek door. Enthousiast staan ze bij 
een aantal nummers stil. Martien 
merkt op: “De mooiste taak van 
een dirigent is om van een muziek-
stuk een verhaal te maken. Noten 
tot leven laten komen.” Heidi her-
kent dit helemaal: “Kippenvel als 
je tekst en muziek als eenheid kunt 
laten klinken. Er ontstaat dan een 
‘magisch moment’.” De dirigenten 
herkennen de emoties die muziek 
bij muzikanten en publiek teweeg 
kan brengen. “Muziek maken in 
voor- en tegenspoed.” Samen be-
loop je ‘de weg van het leven’. 
Emoties horen daarbij. Muziek ver-
hoogt de feestvreugde en verwerkt 
verdriet. Het lied ‘Tranen gelachen’ 
van Guus Meeuwis dat de jubilaris-
sen samen gaan opvoeren, sluit hier 
perfect bij aan.   

Zondag 12 juli 
Op 12 juli wordt ‘feest’ gevierd in de 
muziektuin. Om 13.00 uur zal Röllik 
Goewd starten, gevolgd door Zingiz 
en als laatste De Muziekmakerij de 
Biks Bent. Na afloop zal de band 
Razzle Dazzle tot 19.00 uur het 
feestje compleet maken. 
Meer informatie? Kijk op: 
www.muziektuinpodium.nl.

Fotograaf:  Tonny van Hout 

De jubilerende koren repeteerden maandagavond gezamenlijk voor hun optreden op 12 juli. Op de voorgrond de 
drie dirigenten vlnr. Heidi Toonen (Zingiz), Martien Wagelmans (Röllik Goewd) en Yorick van Lieshout (Biks Bent)

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.
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Een aandeel in elkaar

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijk op rabobank.nl/peelnoord

Je bent van harte welkom in het Openluchttheater Mariahout voor het spannende en grappige

sprookje 'De prinses op de erwt' van toneelvereniging Mariahout op zaterdag 18 juli om 19.00 uur 

of op donderdag 30 juli om 14.30 uur. Maak je keuze en vraag vóór 27 juli gratis kaartjes aan.

Rabobank Peel Noord nodigt haar klantjes uit in het theater

in de open lucht met 
Rabobank Peel Noord?

Kom je naar een 
leuke voorstelling

WiSH Outdoor treft voorzorgsmaatregelen in 
verband met verwachte hitte 
Beek en Donk - Over slechts een paar da-
gen gaat de 9e editie van WiSH Outdoor 
van start. Met ruim 200 artiesten ver-
deeld over vele prachtige podia, een tro-
pische weersverwachting en een (bijna) 
volledig uitverkocht festival belooft het 
weer een fantastisch zomerweekend te 
worden. De organisatie maakte gisteren 
bekend extra maatregelen getroffen te 
hebben in verband met de voorspelde 
hitte. 

Weer
Bezoekers kunnen zichzelf dit jaar voor-
zien van gratis kraanwater via de speciale 
watertappunten die verspreid over het 
terrein worden geplaatst. Tevens worden 
er een aantal ‘cooling zones’ ingericht op 
het festivalterrein, waar speciale sproei-
ers aanwezig zijn zodat festivalgangers 
op tijd de verkoeling op kunnen zoeken. 
Er zijn shelters geregeld voor extra scha-
duwplekken en ook worden de verschil-
lende tenten voorzien van speciale airco’s 
om de temperatuur aangenaam te hou-
den. 

Tweede Mainstage open op zondag
Voor het eerst in zes jaar is de tweede 
mainstage (Dedicated Stage) van het 
festival ook op zondag geopend. In ver-
band met de verwachte warmte, heeft de 
organisatie besloten om het programma 
van de Delicious Dutch tent te verplaat-
sen naar het imposante buitenpodium. 
Met namen als the Partysquad, Mental 
Theo, The Prophet en Dyna, belooft ook 
de Dedicated Stage een prachtig pro-
gramma!    

Zonnebrandcrème
Naast alle facilitaire maatregelen, heeft 
de organisatie ook haar entreebeleid aan-
gepast. Zo is het verbod op zonnebrand-
crème opgeheven en is het bezoekers 
toegestaan om kleine tubes en sprays 
mee te nemen naar het festivalterrein. 

In verband met veiligheidsmaatregelen 
is een maximum van 100 ml toegestaan. 
Daarnaast is er ook zonnebrandcrème 
verkrijgbaar op het festivalterrein en 
verzorgt het KWF zelfs een complete in-
smeerbalie, waar bezoekers gratis worden 
voorzien van een beschermende laag. 

Kaartverkoop 
Inmiddels zijn alle dagtickets van de zater-
dag uitverkocht. Ook wordt er verwacht 
dat de weekend- en zondagtickets voor-
dat het festival aanvangt uitverkopen. 

Wees er dus zeer snel bij, want op is op! 

Line-up
Kensington, Typhoon & Band, Showtek, 
NERVO, Coone, Noisecontrollers, 
Sunnery James & Ryan Marciano, W&W 
en D-Block & S-Te-Fan zijn slechts een 
paar van de grote namen die gedurende 
het festivalweekend hun opwachting 
zullen maken. Voor een volledig over-
zicht van alle artiesten, kun je kijken op 
 www.wishoutdoor.com.  

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

“De mooiste tocht van het jaar”
Lieshout - De 7e editie van de jaarlijkse 
wandeltocht van Runnersclub Lieshout 
vond zondag 28 juni plaats. Het beloof-
de een mooie dag te worden: 24 graden, 
zon en wat wolken. Misschien  een bui, 
maar daar laat een echte wandelaar zich 
niet door tegenhouden. 

Ruim voor half zeven arriveren de eerste 
wandelaars. Veel oude bekenden weten 
inmiddels waarom je naar Lieshout moet 
komen. Iets later mag de eerste loper 
vertrekken en gaat de routecontrole van 
start. Dat blijkt nodig, er blijken altijd 
mensen te zijn die pijlen weg halen of om-
draaien. De controles gaan de hele dag 
door, zodat de route prima te volgen is.  

Net als enige jaren geleden gaan ze dit jaar 
naar Nuenen.  “De mooie stukken heb ik 
laten zitten. De rest is vervangen door 
hele mooie weggetjes”, aldus routema-
ker Jan van Asseldonk. Het resultaat mag 
er wezen! Volgens enkele wandelaars “de 
mooiste tocht van het jaar”, en zij had-
den er toch al een flink aantal gelopen. 

De route liep vanuit de RCL accommoda-
tie door natuurgebied ‘Ruweeuwsels’ in 
een boog om Gerwen heen. Vervolgens 
door Broek naar de rustpost bij een kwe-
kerij aan het Boord in Nuenen. Daar 
konden de wandelaars genieten van be-
schuitjes met heerlijke verse aardbeien, 
eventueel met slagroom.

Na de rust richting Dommelbeemd en 
een fraaie route langs de Dommel, met 
wijd uitzicht over de graslanden. Net 
voor Nederwetten ging het terug door 
het akkerland naar de grote rust. Tussen 
uitgestalde bloemen en planten kon met 
genieten van een kom soep of een kopje 
koffie, een bijzondere ambiance. Hierna 
nog een fraaie lus: Via Eckartdal richting 
bosgebied lage heide. Een mooi stukje 
natuur dat menig Eindhovenaar niet eens 
kent. Daarna langs de watermolen voor 
de laatste maal naar de rustpost. 

De weg terug ging langs de rand van 
Nuenen over Gerwen met een kleine 
rustpost . De bloemenvelden ten noor-
den van Nuenen stonden volop in bloei. 
Het laatste stuk liep langs het kamerven 
terug naar Lieshout. 

Tijdens het lopen was het uiteindelijk 
best warm. Eenmaal terug bij de finish 
smaakte de verfrissing des te beter en 
daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De organisatie kreeg vele complimenten, 
vooral over de fraaie afwisselende route. 
Een groot aantal van de in totaal ruim  
330 wandelaars gaf aan volgend jaar 
weer terug te komen. Dat geeft weer 
volop energie om ook volgend jaar een 
mooie tocht te organiseren. Om alvast in 
de agenda te noteren: 26 juni 2016.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

KANIS & GUNNINK 
SNELFILTERKOFFIE

2 pakken à 500 gram

8.30-9.14

W 27 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

2 PAKKEN

6,-

Rondetafelgesprek MRE-gemeenten over 
duurzaamheid 

Redacteur: Thea Wich

Deze week: Maria Verschuuren-Raijmakers uit Aarle-Rixtel
Vrijwilligerswerk: Sinds enkele jaren onderhouden van plant-
soen gelegen tussen Lieshoutseweg en Hagelkruisweg in Aar-
le-Rixtel. Sinds vele jaren hulp bieden aan ouderen.

“We wilden de sfeer behouden”
Tussen de Lieshoutseweg en Hagelkruisweg te Aarle-Rixtel 
ligt, ter hoogte van het huis van Maria Verschuuren, sinds 
lange tijd een smal verbindingspad met daaromheen een 
plantsoen. Het onderhoud hiervan werd verzorgd door de 
gemeente Laarbeek. Enkele jaren geleden hoorde Maria dat 
de gemeente het beleid ten opzichte van plantsoenen wilde 
veranderen: “De struiken van ons plantsoen zouden moeten 
wijken voor gras in verband met bezuinigingen. Daardoor 
zou de sfeer van de straat teniet worden gedaan. Bovendien 
worden grasstroken ook eerder gebruikt als hondenuitlaat-
strook. Daar zaten wij niet op te wachten. Toen heb ik contact 
gezocht met de gemeente met de vraag of het bosschage 
mocht blijven staan.”

Niet vrijblijvend
Gemeente Laarbeek stond welwillend, maar niet vrijblijvend, tegenover Maria’s verzoek: “De ge-
meente wilde het plantsoen wel behouden, maar alleen als we zelf het onderhoud zouden verrichten. 
Daar moesten we nog een behoorlijk contract voor ondertekenen.” Sindsdien wiedt Maria het onk-
ruid, verricht zij het lichte snoeiwerk en harkt zij het plantsoen. Bij het opruimen van het snoeiafval 
krijgt zij hulp van haar echtgenoot Pieter. Het grote snoeiwerk wordt, om de paar jaar, verricht door 
de gemeente.

Hulp aan ouderen
Naast haar vrijwilligerswerk in het plantsoen, biedt Maria ook nog een helpende hand aan diverse 
ouderen. Ze brengt bezoekjes aan alleenstaande mensen die soms eenzaam zijn, kookt voor hen of 
doet boodschappen. Maria licht toe: “Die boodschappen doen we samen. Het is een verzetje voor 
die oudere. Naderhand drinken we samen koffi e.” Tijdens deze bezoekjes wordt aan Maria ook 
regelmatig hulp gevraagd op het gebied van bijvoorbeeld verzekeringen of zorgverlening: “Oudere 
mensen hebben soms moeite met de steeds ingewikkelder wordende maatschappij. Ze begrijpen hun 
arts niet helemaal of hebben problemen bij hun zorgverzekering. Ik ga dan mee als contactpersoon, 
kijk hun verzekeringen na en los problemen op bij de zorgverzekering. Ik probeer gewoon te vertalen 
van ‘moeilijk’ naar ‘begrijpelijk’. Daar hebben mensen behoefte aan.”

Eigen initiatief
Voor de actieve vrijwilligster is het vanzelfsprekend dat zij regelmatig tijd steekt in haar vrijwilliger-
swerk. Zij heeft zich hiervoor nergens bij aangesloten: “Het zijn gewoon hand- en spandiensten. 
Ik heb altijd al ingesprongen op plaatsen waar ze hulp kunnen gebruiken. Ik bied graag hulp aan 
mensen die dat nodig hebben. Ik doe dit al jaren uit eigen initiatief, het is voor mij gewoon omzien 
naar de medemens.“
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Mariahout - Donderdag 25 juni vond 
in de Janmiekeshoeve aan De Hei 15 in 
Mariahout de Gesprekstafel Duurzaam-
heid plaats. Dat is een bijeenkomst, onder 
voorzitterschap van Paul van Liempd van 
de gemeente Waalre, van de 21 MRE-
gemeenten (voorheen SRE, nu Metropool 
Regio Eindhoven), waarbij gepraat wordt 
over duurzaamheid in de regio.

Opening
Na een openingswoordje door Laarbeeks 
wethouder Frans van Zeeland ging het 
eerst over ‘materialentransitie’; in ‘normale 
mensentaal’ ook wel hergebruik van plastic 
en scheiding van afvalstoffen en dergelijke 
genoemd. Hierna sprak men over lucht-
kwaliteit en geluidsoverlast.

Energiebeleid in Brabant: naar Nul op de 
Meter 
Het hoofdthema was het energiebeleid en 
duurzaamheid in de Provincie. In het pro-
vinciaal bestuursakkoord is de ambitie nog 
een keer bevestigd dat de provincie Noord-
Brabant wil werken naar grootschalige 
energiebesparing in de bestaande wonin-
gen via het programma ‘Nul op de Meter’. 
De Provincie Noord-Brabant heeft de ambi-
tie om alle 800.000 woningen tegen 2050 
energieneutraal te maken. De eerste stap 
is het realiseren van 1.000 renovaties in de 
komende twee jaar. De verwachting is dat 
hierna de renovaties rendabel zijn en dat 
het daarmee mogelijk wordt om op te scha-
len naar 100 woningen of meer per dag. Er 
wordt gewerkt aan een samenwerkingsver-
band tussen bedrijven, overheden, instel-
lingen, corporaties en particulieren. Peter 
Linders, kwartiermaker bij de Provincie, 
gaf een presentatie over de ambities van 
de Provincie en de kansen voor gemeen-
ten. Tom Godefrooij uit Den Bosch vertelde 
over zijn passiefhuis. Dat is een huis dat zo 
verbouwd is, dat de energierekening €0,- 
bedraagt. Het huis is zelfs van het gasnet 
afgesloten omdat de isolatie zo goed is dat 
verwarming niet nodig is.

Toelichting project BoerBierWater en 
Janmiekeshoeve
Aan het eind van de gesprekstafel kwam 
het project BoerBierWater aan bod. Paul 
Sneijers van ZLTO legde uit wat het idee is 
achter de samenwerking tussen een aan-
tal lokale boeren, de gemeente Laarbeek, 
ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa en Maas en 
de Rabobank, om de bodem en het water 
waar zij mee werken gezond te houden. Zo 
beoogt Bavaria bijvoorbeeld om van de 2,5 
miljoen kubieke meter water die het jaar-
lijks gebruikt, 1,5 miljoen kubieke meter te-
rug te doen vloeien naar de omgeving. Op 
het gebied van waterbesparing is Bavaria 
absolute wereldtop. De gemeente wil ook 
het waterlandschap herinrichten om ervoor 
te zorgen dat in natte periodes het water 
makkelijker wegloopt en in droge periodes 
het water beter wordt vastgehouden. Al-
les voor een beter en gezonder leefmilieu. 
Als afsluiting gaf gastheer John Heesakkers 
van de Janmiekeshoeve uitleg over zijn bio-
logisch melkveebedrijf. Vier jaar geleden 
is de Janmiekeshoeve (vernoemd naar de 
betovergrootouders van John – John en zijn 
vrouw Angelique zijn nu de 7de generatie) 
overgeschakeld op een duurzame, milieu- 
en diervriendelijke bedrijfsvoering. Eind vo-
rig jaar is het bedrijf ‘Groen bedrijf van de 
maand’ van de provincie geworden. 

Voor meer informatie over de MRE: 
www.metropoolregioeindhoven.nl. De 
Janmiekeshoeve is te vinden op Facebook.
   

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37

5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek

Postbus 190
5740AD Beek en Donk

T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl

www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:

09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur

14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken 

en omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van 
producten van burgerzaken en 
voor het omgevingsloket moet 
u een afspraak maken. Dit kan 
telefonisch of via de website.

Gemeentewerf Laarbeek

De Stater 5
5737RV Lieshout
T  0499 425052

E  gemeentewerf@laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 

08.00 - 12.00 uur.

* Let op: voor het storten van 
afval moet u niet op de gemeen-

tewerf zijn, maar op de 
milieustraat.

Milieustraat Laarbeek

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrij-
dag: 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29

5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2

5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout

Tel: 0499-422081

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

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

LAARBEEK - Elke vier jaar stelt onze gemeenteraad een nieuw subsidieprogramma vast. Op dit 
moment ligt het nieuwe Subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019 ter 
inzage. In dit subsidieprogramma kunt u lezen op basis van welk beleid subsidies verstrekt 
worden en welke activiteiten en/of resultaten de gemeente wenselijk vindt en ook wil subsi-
diëren. Uitgangspunt is dat subsidies vooral verstrekt worden als bepaalde activiteiten zonder 
een financiële bijdrage van de gemeente niet mogelijk zouden zijn. 
 
Opbouw programma
Het nieuwe subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-2019 gaat uit van vier 
clusters, die aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Dit zijn:
1.   Cluster 1: Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar
2.   Cluster 2: Kunst en (volks)cultuur
3.   Cluster 3: Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn en zorg
4.   Cluster 4: Projectsubsidies
De projectsubsidies zijn gelieerd aan de thema’s uit het Wmo-beleidsplan 2015-2018  
‘Iedereen doet mee’. Zowel individuele inwoners, vrijwilligersorganisaties als professionele 
organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. 
 
Indienen zienswijze
Voordat het college en de gemeenteraad een definitief besluit nemen, ligt het conceptsub-
sidieprogramma van woensdag 24 juni tot en met dinsdag 4 augustus 2015 ter inzage in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt het Subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2016-
2019 ook digitaal bekijken via www.laarbeek.nl. In oktober van dit jaar zal de gemeenteraad 
het subsidieprogramma en het financieel kader vaststellen. Indien gewenst kunt u gedurende 
de inzagetermijn uw zienswijze op dit subsidieprogramma schriftelijk naar voren brengen. 
Deze zienswijze moet uiterlijk woensdag 5 augustus 2015 bij ons binnen zijn. Alle zienswijzen 
worden meegenomen in het besluitvormingsproces. U kunt uw zienswijze richten aan het col-
lege van burgemeester en wethouders. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 3 juli komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwe trouwlocatie in Lieshout
• Onderhoud Asfaltwegen 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Op maandag 29 juni en maandag 6 juli heeft burgerzaken extra avondopenstel-
lingen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor deze avonden – net als voor de andere 
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een afspraak maken via www.laarbeek.nl.

Voorbereidingsprocedure hondenuitlaatstrook, Kuiperstraat Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te heb-
ben om een  hondenuitlaatstrook aan te leggen ter hoogte van de Kuiperstraat te 
Lieshout.
Het ontwerpbesluit ligt van zaterdag 27 juni tot en met zaterdag 8 augustus 2015 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mon-
delinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de pijler Onderhoud en 
Middelen, team beheer, telefoon 0492 469 700

Kennisgeving verlening evenementenvergunning Wish Outdoor 2015
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend de evenementenvergunning Wish 
Outdoor 2015 te hebben verleend. Op de voorbereiding en vaststelling van de eve-
nementenvergunning Wish Outdoor 2015 is afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat de beroepsprocedure alleen 
open staat voor belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het 
ontwerpbesluit al een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hier-
toe niet in staat zijn geweest. De vergunning is tijdens reguliere openingstijden in te 
zien op het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Indienen beroep
Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit 
een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn 
geweest, kunnen gedurende zes weken tegen het besluit dat ter inzage ligt beroep 
kan instellen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Blankert, bereikbaar op het tele-
foonnummer 0492 469 700 of per email: aart.blankert@laarbeek.nl.

LAARBEEK - Het regent de laatste dagen wel regelmatig maar de natuur is droog. Er vallen soms 
al sloten en beken droog en de komende neerslag is nog niet voldoende om dat op te lossen. De 
grondwaterstand is nog te laag. Daarom mag tijdelijk geen oppervlaktewater onttrokken worden 
voor bijvoorbeeld beregening of het aanvullen van vijvers. Zo beschermt het waterschap water-
standen en waterkwaliteit.

Met ingang van 18 juni geldt een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater in 
ons district (Beneden Aa). Het afgekondigde onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd. Het 
waterschap ziet toe op naleving van dit beregeningsverbod. Het beregeningsverbod geldt niet 
voor het beregenen met grondwater. 

Maatregelen
Het water dat er is houden we vast met stuwen en verdelen we ten bate van landbouw en natuur. 
Er wordt extra water ons gebied ingelaten vanuit de Maas, Peelkanalen en de Noordervaart. Op 
sommige plaatsen wordt extra gemaaid om de doorstroming van water te bevorderen.

Behoud van water
Waterschap Aa en Maas kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in sloten 
en beken overblijft. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de grondwaterstand, de waterkwa-
liteit en de flora en fauna. Ook kunnen oevers en kades langs deze waterlopen uitdrogen en 
hierdoor beschadigen. 

Met het droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieën letter-
lijk op. Door lage peilen warmt het water sneller op en neemt de concentratie van opgeloste stof-
fen en bacteriën toe. Botulisme en blauwalg kunnen zich dan eerder manifesteren. Verder heeft 
warm water een lager zuurstofgehalte, wat kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk vissterfte.

Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor gewassen, bomen, planten en dieren. Door 
de sterke verdamping, zakt het grondwaterpeil waardoor de plantenwortels op den duur niet 
meer bij het water kunnen. 

Controle
De medewerkers van het waterschap zijn dan ook alert en voeren extra controles uit. Zij letten op 
werkende beregeningsinstallaties en op de waterkwaliteit. 

Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl.

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad Laarbeek. Deze 
vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juli 2015 en begint wat vroeger dan u ge-
wend bent, namelijk om 16.00 uur. De locatie is zoals altijd het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
4. Vragenhalfuurtje
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 mei 2015
6. Ingekomen stukken
7. Bespreking motie PNL over ouderbijdrage jeugdzorg GGZ
8. 1e Tussenrapportage 2015
9. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2014
10. Voorstel tot vaststelling van de kadernota 2016
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn:
11. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Croylaan 4a Aarle-Rixtel
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn:
12. Voorstel tot vaststelling van de verordening tegenprestaties Participatiewet, 
IOAW en IOAZ Laarbeek2015en het beleidsplan Tegenprestatie naar Vermogen.
13. Voorstel tot verdeling van de Klijnsma-middelen
14. Sluiting

AARLE-RIXTEL – Op vrijdag 26 juni zijn we gestart met werkzaamheden in de Sengers-
weg en Goossensstraat. Deze wegen zijn vanaf de Wilhelminalaan afgesloten voor 
alle verkeer. Bestemmingsverkeer voor de Sengersweg kan tijdelijk rechtstreeks 
vanaf de Dorpsstraat de straat inrijden (en dus niet vanaf de Wilhelminalaan). De 
Goossensstraat is vanaf de Wilhelmi-nalaan tot aan de Haffmansstraat afgesloten. 

Op 20 april is aannemer Van den Berk al begonnen met rioleringswerkzaamheden 
in de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel. Deze werkzaamheden zullen nog tot 1 augus-
tus duren. Met borden wordt aangegeven hoe u verschillende straten kunt bereiken. 
Ook doorgaand verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid.

Bezwaarschriften

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeentehuis extra geopend 

Hondenuitlaatstrook

Evenementenvergunningen

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Raadsvergadering

Wegwerkzaamheden Sengersweg, Wilhelminalaan 
en Goossensstraat, Aarle-Rixtel

Nieuw subsidieprogramma Maatschappelijke 
Ontwikkeling 2016-2019 ter inzage
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MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend op 
grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• Stichting Stroizak uit Beek en Donk tijdens het Stroizakkenfist 2015 in Beek en Donk, gehouden 

op zaterdag 5 september 2015 van 19.00 uur tot 0.45 uur de dag daarop volgend en zondag 
6 september 2015 van 16.00 tot 18.45 uur. Beide evenementen worden georganiseerd in een 
feesttent op een terrein gelegen op de hoek Bosscheweg-Bemmerstraat-Provinciale weg in Beek 
en Donk (verzonden 18 juni 2015),

• Wish Events, Bosscheweg 26a in Beek en Donk Wish Outdoor 2015 op vrijdag 3 juli 2015 van 
19.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, op zaterdag 4 juli 2015 van 14.00 tot 02.00 uur de 
dag daarop volgend en op 5 juli 2015 van 14.00 tot 23.30 uur op het Wish Outdoor festivalter-
rein aan de Lekerstraat in Beek en Donk (verzonden 19 juni 2015).

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 burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Muziekvereniging ‘De Ouwe Hap’ voor het houden van een havenconcert bij de passantenhaven 

in Aarle-Rixtel op 7 juli 2015 van 20.00 tot 21.30 uur (verzonden 17 juni 2015),
• Stichting Vierbinden Laarbeek voor het organiseren van activiteiten op de skateramps in Maria-

hout om 10.00 uur, in Lieshout om 12.00 uur, in Beek en Donk om 14.00 uur en in Aarle-Rixtel 
om 16.00 uur op 18 juli 2015 (verzonden 17 juni 2015),

• de heer A.D.H. van Hoof voor het organiseren van een buurtbarbecue op de straat De Lanke-laar 
in Lieshout op zondag 12 juli 2015 van 12.00 tot 22.00 uur (verzonden 17 juni 2015),

• buurtvereniging Over de Brug voor het houden van een buurtfeest in het speeltuintje achter de 
Tuinstraat in Beek en Donk op 18 juli 2015 van 18.00 tot 01.00 uur (verzonden 17 juni 2015),

• harmonie St. Caecilia voor het organiseren van een fietsenbeurs op het schoolplein van Kind-
centrum De Sprankel, Grotenhof 4b, Lieshout op 22 augustus 2015 van 9.00 tot 17.00 uur (ver-
zonden 17 juni 2015).

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 Laar-
beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

In verband met een concert ter afsluiting van het seizoen, wordt de Heuvel in Lieshout afgesloten 
voor alle verkeer behalve voetgangers. Ook wordt voor beide zijden van de Papenhoef, Burge-
meester van de Heuvelstraat en een gedeelte van de Ribbiusstraat een parkeerverbod ingesteld. 
Deze maatregelen gelden op woensdag 1 juli 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

LAARBEEK - Sinds 2006 participeert de gemeente Laarbeek al in het regionale alcoholpreventie-
programma ‘Laat je niet flessen’. Dat programma is erop gericht het gebruik van genotmiddelen 
onder de jeugd af te laten nemen en ervoor te zorgen dat ze pas op latere leeftijd alcohol gebrui-
ken. Uiteindelijk allemaal met als doel misbruik en overlast zoveel als mogelijk te voorkomen en 
de gezondheid te verbeteren. 
We vertellen dat hier een keer extra om aan te geven dat het nieuwe alcoholbeleid echt niet uit de 
lucht komt vallen. De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe wetten gekomen, gericht op drankge-
bruik ofwel om drankmisbruik te voorkomen. Voorbeelden daarvan is het verhogen van de leef-
tijdsgrens in de Drank- en Horecawet, verhoogd van zestien naar achttien jaar. Ook onze nieuwe 
alcoholmatigingsmaatregel komt voort uit (landelijk) beleid dat al in 2006 is ingezet. Er is landelijk 
en regionaal veel onderzoek gedaan naar alcoholgebruik in de regio. In onze regio wordt proble-
matisch veel gedronken. Dit blijkt uit allerlei cijfers. Veel mensen zien dit niet echt als probleem. 
Alcohol is in Nederland de meeste geaccepteerde drug, het maakt deel uit van onze cultuur. Tegelij-
kertijd is alcohol één van de meeste schadelijke drugs. Met name alcoholgebruik onder jongeren is 
schadelijk. Vroeger was dit niet bekend. Nu weten wij dat alcoholgebruik bij jongeren tot veel scha-
de kan leiden. De hersenen groeien immers tot het 24e levensjaar. Onder andere het plannings-
vermogen, de besluitvaardigheid, het kortetermijngeheugen en de concentratie kunnen daardoor 
aangetast worden voor de rest van het leven, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in leerproblemen. 
De gemeente Laarbeek heeft een alcoholbeleid is dat gebaseerd is op drie pijlers, te weten beleid, 
handhaving en educatie/draagvlak. Uit onderzoek is gebleken dat een integrale aanpak gebaseerd 
op deze pijlers het meeste effect heeft. De nieuwste maatregel is daar een onderdeel van.

Het nieuwe beleid
Het belangrijkste uitgangspunt van dit nieuwe beleid is dat we vinden dat jeugd en alcohol en 
sport en alcohol niet goed samen gaan. Zeker niet als je goed weet wat de consequenties zijn. Het 
is echt niet zo dat we evenementen willen kortwieken. Wel vinden we het belangrijk om te kijken 
wanneer en bij wie we alcoholgebruik toestaan. Bij sportevenementen en evenementen voor de 
jeugd vinden we dat dat niet de beste combinatie is. 
Evenementen in het algemeen krijgen met de nieuwe regels ’s ochtends geen en ’s avonds tot 
minder laat een ontheffing voor het schenken van alcohol. Op enkele uitzonderingen na, eindigen 
ontheffingen voor evenementen die buiten of in een tent worden georganiseerd uiterlijk om mid-
dernacht. In de avonden van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag kan daar maximaal één 
uur aan toegevoegd worden. Daar bovenop geldt:
• er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur geschonken tijdens 

activiteiten die op jeugd onder de 18 jaar gericht zijn.
• er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur geschonken tij-dens 

evenementen waarbij van de deelnemers een actieve deelname aan de (sport)activiteiten ver-
wacht wordt. 

Bij andere evenementen - dus geen sportevenement en geen evenement voor de jeugd –mag op z’n 
vroegst vanaf 12.00 uur geschonken. 

Vragen? 
Voor de exacte regels en bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Dit geldt 
ook als u in deze overgangsperiode nog graag in gesprek gaat over een evenement dat u organiseert.

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
Pieter Breughellaan 61 Beek en Donk 16-06-2015 plaatsen overkapping en   
    glaswand balkon
Carolushof 14 Aarle-Rixtel  16-06-2015 plaatsen van een dakkapel
Muzenlaan 2 Beek en Donk 16-06-2015 plaatsen tijdelijke onderwijsgebouwen
Beemdkant 6 Lieshout 18-06-2015 herbouwen van woonboerderij
Brugstraat 4 Beek en Donk 18-06-2015  uitbreiding uitgiftepunt
De Stater 20 Lieshout 18-06-2015 veranderen van gevels bedrijfspand
Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel 18-06-2015 renovatie restaurant/brandveilig gebruik
Bosscheweg 92-94 Aarle-Rixtel 19-06-2015 veranderen boerderij in 2 woningen

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Achterbosch 11 Lieshout 17-06-2015 verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Heidedreef 4 Mariahout  uitbreiden van een stal bouwen 17-06-2015
Pieter Breughellaan 61 Beek en Donk  overkapping en 
    glaswand balkon  bouwen 22-06-2015
Lieshoutseweg 74 Aarle-Rixtel uitbreiden bedrijfsruimte bouwen 22-06-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken 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.

Locatie Kern        Werkomschrijving Activiteit
Valkendijk 12 Aarle-Rixtel    verwijderen van asbest slopen
Bernadettestraat 1 t/m 7 Mariahout       verwijderen van asbest slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. 

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Beemdkant 18 Lieshout
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn zienswijzen ingebracht welke rechtvaardigen 
om de in procedure gebrachte intrekking voor de inrichting aan de Beemdkant 18 in Lieshout on-
gedaan te maken.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van maandag 29 juni tot en met maandag 10 augus-
tus 2015 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 infor-
matie inwinnen onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen de beschikking indienen onder vermel-
ding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. U kunt alleen een beroepschrift indienen als 
u eerder tegen het ontwerpbesluit ook een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u 
redelijkerwijs geen zienswijze in heeft kunnen dienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemo-
tiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u naast het beroepschrift ook een voor-
lopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze proce-
dure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Alcoholpreventie in Laarbeek

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen
Wet omgevingsvergunning

INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Op uitnodiging van drie leerlingen komt de SP-voorman naar Geldrop

Veerle van Schaijk haalt Emile Roemer naar het ‘Strabrecht College’
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Geldrop/Laarbeek - Veerle van Schaijk is 
gemeenteraadslid in Laarbeek en bijna 
docent Maatschappijleer. Voor haar sta-
ge op het Strabrecht College in Geldrop 
zorgt ze er mede voor dat de school be-
zocht wordt door Emile Roemer, voor-
man van de SP (Socialistische Partij).

Opdracht
“We hebben het gewoon geprobeerd”, 
vertelt Fatema Almaliki, die samen met 
Jeroen van Lierop en Damien Eichhorn 
de SP heeft uitgekozen. De opdracht aan 
de leerlingen van 4 VWO (Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs), was een 
politieke partij uit te kiezen en daar alles 
over te weten komen. Later moest dan in 
de klas een zogenaamde ‘pitch’ worden 
gehouden. Daarin was het de taak van de 
groep de klas te overtuigen, waarom er 
op die partij gestemd zou moeten wor-
den. Jeroen en Damien vullen aan dat ze 
met z’n drieën tegelijk op het idee geko-
men zijn om de voorman van de SP, Emile 
Roemer, uit te nodigen. Na enig heen en 
weer ‘gemail’ krijgt het drietal de toezeg-
ging dat hij werkelijk komt. Dan begint 
voor hun ‘leraar’ Veerle een tijd van erg 
veel regelen en organiseren. Besloten 
wordt om voor een ‘College Tour-achtige’ 
opzet te kiezen. 

Een glimp opvangen
Op het podium is een huiskamerachtige 

setting gecreëerd. In tegenstelling tot het 
programma met Twan Huijs staan er drie 
stoelen op het podium. Naast Veerle en 
Emile Roemer heeft Mathieu Franssen 
plaatsgenomen, die als oud leraar 
Maatschappijleer wat vaker met het bijltje 
heeft gehakt. Er zijn twee sessies gepland 
van ongeveer 100 leerlingen uit respectie-
velijk 4 en 5 VWO. Ondertussen is Emile 
Roemer al op school gearriveerd en ont-
vangen in de personeelskamer. Die is goed 
bezet, want iedereen wil wel een glimp 
van de politicus opvangen. Opvallend is, 
dat veel leerlingen in de gang gewoon 
doorlopen en misschien wel gewend zijn 
aan hoog bezoek op school! 

Geslaagde promotie
Zoals te doen gebruikelijk, komt Emile 
Roemer onder luide muziek de zaal 
in. Ook aanwezig is burgemeester 
Ronnes van Laarbeek, verstopt op de 
perstribune. Via een videoboodschap 
maakt een oud-basisschoolleraar van 
Roemer bekend, dat hij vroeger al veel 
in die jongen zag. Deze oud-leraar van 
Roemer is onze Laarbeekse burge-
meester. Laarbeek is toch al goed ver-
tegenwoordigd met wethouder Briels 
en twee leden van de partij van Veerle. 
Vervolgens passeren allerlei hete 
hangijzers de revue. Er worden vra-
gen gesteld over de belastingplannen 
en vooral over de studiefinanciering. 
Ook de vluchtelingenproblematiek en 
de hobby’s van Emile komen aan de 
orde. Emile vindt het desgevraagd heel 

normaal dat hij voor bezoeken aan 
scholen tijd inruimt in zijn drukke poli-
tieke agenda.  Na een geslaagd en strak 
geleid uurtje vragen stellen, mogen en-
kele leerlingen nog met Emile op de 
foto en wordt een geslaagde promotie 
van Laarbeek, Ronnes, Veerle, Brabant 
met ‘Het Strabrecht’ afgesloten met 
een hartelijk applaus voor dit initiatief. 
En Veerle? “Die mag blijven, want het 
is een leuke docente”, zeggen de drie 
jeugdige initiatiefnemers!

Naast zijn voorzitterschap van on-
dernemersclub Vier is Roel Janssen 
sinds januari 2015 ook voorzitter 
van voetbalclub Sparta’25 uit Beek 
en Donk. En zelfs in bad raakt hij 
er niet over uitgesproken. Omringd 
door schuim en Sparta-artikelen ver-
telt Roel over al zijn nieuwe plan-
nen. Deze lijken steeds op dezelfde 
drie punten terug te komen: Sparta is 
méér dan een voetbalclub, de jeugd 
is de toekomst en positiviteit is het 
sleutelwoord. 

Meer dan voetbal 
“Sparta is één grote familie, maar niet 
de grootste van Nederland”, lacht 
Roel. “Sommigen komen daadwer-
kelijk om te voetballen, anderen voor 
de gezelligheid. Naast een drukke 
baan vinden mensen het ook fijn om 
hier te komen. Dit is hun uitlaatklep. 
Wat maakt het dan uit als ze hele-
maal niet goed kunnen voetballen?” 
Toch is het ook voor Sparta’25 lastig 
om zijn vrijwilligers te houden. “Dit 
jaar bestaat de club 90 jaar en daar 
zijn veel activiteiten aan verbonden. 
Het jubileum heeft ervoor gezorgd 
dat we er weer veel nieuwe vrijwil-
ligers bij hebben gekregen. Als dat 

zo goed werkt, vieren we volgend 
jaar gewoon het 91-jarige jubileum”, 
grapt Roel. 

Jeugd is toekomst
Terwijl ik luister naar de plannen 
van Roel, valt het me op dat 
veel van deze plannen voor 
de jeugd zijn bedoeld. “Ken 
je de Phoxyclub van PSV? 
We zijn nu bezig met een 
soortgelijk idee, maar 
dan met een wasbeer in 
plaats van een vos. We 
zitten eraan te denken 
om van de fotodag 
een persdag te maken, 
waarin de jeugd de 
technische staf van het 
eerste team en spe-
lers kan intervie-
wen.” En dat zijn 
slechts twee 
van Roels 
plannen.  

De voorzitter vindt het erg belang-
rijk dat er in de jeugd geïnvesteerd 
wordt, want zij ‘moeten het uiteinde-
lijk gaan doen’.  Daarnaast zou zo’n 
persdag het contact tussen de jeugd 
en de senioren versterken. “Vroeger 
kenden we nog geen internet en za-
ten we op zondag allemaal in de kan-
tine. Nu gaat veel jeugd na het voet-
ballen naar huis om, bijvoorbeeld, te 
gamen. 

De jeugd kent de senioren niet meer 
en dat zou ik graag anders zien.”

Positiviteit
“Het belangrijkste is dat kinderen er lol 
in hebben. Toen ik coach was van een 
team en zij maakten een goal, deed ik 
een dubbele flikflak en een arabier bij 
wijze van spreken. Nu wordt dat soms 
nauwelijks gevierd, terwijl we die positi-
viteit erin moeten houden”, vertelt Roel. 

Ook vindt hij het van belang dat ie-
der kind gelijk behandeld wordt, on-
geacht de klasse waarin zij spelen. 
“Iedereen betaalt evenveel contri-
butie, dus verdient in principe ook 
dezelfde behandeling, ook al zal er 
altijd wel enig verschil blijven tussen 
standaardteams en overige teams.” 

Voor alle activiteiten rondom het 
90-jarige jubileum van Sparta’25 kijk 
op http://www.sparta25.nl/90-jaar-
jubileum 

Naast zijn voorzitterschap van on-
dernemersclub Vier is Roel Janssen 
sinds januari 2015 ook voorzitter 
van voetbalclub Sparta’25 uit Beek 
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“Sparta is één grote familie, maar niet 
de grootste van Nederland”, lacht 
Roel. “Sommigen komen daadwer-
kelijk om te voetballen, anderen voor 
de gezelligheid. Naast een drukke 
baan vinden mensen het ook fijn om 
hier te komen. Dit is hun uitlaatklep. 
Wat maakt het dan uit als ze hele-
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Toch is het ook voor Sparta’25 lastig 
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jaar bestaat de club 90 jaar en daar 
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soortgelijk idee, maar 
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Op het podium is een huiskamerachtige orde. Emile vindt het desgevraagd heel 

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

De MooiLaarbeekKrant pre-
senteert: ‘In bad met …’ Een 
nieuwe rubriek waarin promi-
nente Laarbekenaren in een 
bad vol schuim in gesprek 
gaan met een redacteur van 
MooiLaarbeek. Grappig, een 
tikkeltje ludiek en natuurlijk 
met een vleugje nieuws.

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

De kleine prins
Woensdag 8 juli 14:30 uur

Mooi UIT in Laarbeek

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – De weersvoorspellingen 
waren gunstig en de enorme zandbak lag 
klaar op het Heuvelplein in Beek en Donk. 
Kortom: het was tijd voor een goed potje 
beachvolleybal. Zowel recreatie als ervaren 
spelers verzamelden zich afgelopen zater-
dag en zondag om de vijftiende editie mee 
te maken van het toernooi georganiseerd 
door volleybalclub Bedovo. 

Andere invulling
De zaterdag van het toernooi was voorheen 
de dag voor de ervaren spelers. Dit jaar wa-
ren ook op deze dag de recreanten welkom. 
Bart Delpeut, mede-organisator, vertelt 
waarom: “Teams uit andere gemeenten ko-
men niet snel naar naar Beek en Donk voor 
een toernooi. Wijzelf bij Bedovo doen dat 
ook te weinig. Er is simpelweg geen animo 
voor.” Deze gaten waren echter zo opge-
vuld met recreanten, wat resulteerde in 12 
ingeschreven teams op zaterdag en 24 op de 
zondag. 

Clinic
Dat het toernooi beter loopt bij de recreanten 
bleek ook uit de inschrijvingen. Bart: “Dit jaar 
zaten we een maand eerder vol dan andere 
jaren door enthousiaste recreatieteams.”Ook 
al mocht de volleybalvereniging niet klagen 
met de hoeveelheid spelers op het toernooi, 
één van de drie velden stond toch leeg op de 
zaterdag. “Misschien dat we daar volgend 
jaar iemand een clinic laten geven voor de 
jeugd.”

Vergunning
Terwijl heel de organisatie soepel liep, was er 
één dingetje wat lastiger te regelen was: de 
drankvergunning. Vrijwilligers vanuit Bedovo 
zouden eigenlijk van 16.00 tot 18.00 uur 
drank mogen schenken.  Dit was niet rede-
lijk, volgens de organisator. “Door dit beach-
volleybaltoernooi kunnen wij ervoor zorgen 
dat de mini’s een leuk jeugdkamp hebben en 
dat we de contributie niet hoeven te verho-
gen.” Uiteindelijk mochten zij drie uur eerder 
beginnen met de verkoop van alcohol. 

Kijk voor alle uitslagen van het Beachvolleybal-
toernooi 2015 op https://www.facebook.com/
bedovo.volleybalvereniging. 

Geslaagde vijftiende editie Beachvolley Bedovo
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Mooi UIT in Laarbeek

Lunch
of

diner!
Tot gauw!

Marjan & Anja

Kijk voor alle menu’s op
www.brouwerijcafe.nl

Onze keukenbrigade 
staat 7 dagen per week 

voor u klaar.

DRIE GANGEN
ZOMERMENU €20

Geslaagde vijftiende editie Beachvolley Bedovo

Bekijk alle foto’s op www.mooilaarbeek.nl/fotos
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•  Keuren van alle personenauto’s 
en lichte bestelwagens

•  Uitvoeren van kleine reparaties
•  Adviseren van klanten 
•   Demonteren en monteren 

van banden

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT:

Je werkt zelfstandig in een team van enthousiaste collega’s. 
Uiteraard beschik je over de benodigde diploma’s en ervaring voor 
deze functie en je gaat graag om met klanten.

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN
APK 2 KEURMEESTER

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
Tel. 0492 - 46 12 38 

info@josverschuren.nl

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie?
Neem dan contact op met Jos Verschuren.

WWW.JOSVERSCHUREN.NL

•  Keuren van alle personenauto’s 

Uitvoeren van kleine reparaties

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT:

Uiteraard beschik je over de benodigde diploma’s en ervaring voor 
deze functie en je gaat graag om met klanten.

Wij zijn ter uitbreiding van ons keukenteam 
op zoek naar een fulltime of partime:

Voor onze nieuwe á la carte restaurant. 

Dorpsstraat 92 - 5735 EG - Aarle-Rixtel 

Alleen sollicitatie met motivatie, CV en pasfoto 
worden in behandeling genomen.

Mail naar xmpan6@gmail.com.

• Chef-kok
• Zelfstandig werkend kok
• Aankomende Souschef
• Medewerker bediening

Aarle-Rixtel - KiKo met boot naar 
Amerika. Zondag 28 juni vertrokken de 
kinderen van zanggroep KiKo tijdens de 
voorstelling ‘KiKo Ahoi!’ met z’n allen 
met de boot naar Amerika. 

In De Dreef in Aarle-Rixtel vroegen de 
dames van de luxe bovendekken (ge-
speeld door de tieners van groep 3 van 
KiKo) zich af hoe ze het een week vol 
konden houden zonder de schoonheids-
salon en de winkels om te shoppen. De 
arme sloebers (uitgebeeld door groep 2 
van KiKo) op de benedendekken hadden 
vooral honger terwijl de matrozen (KiKo’s 
jongste talenten uit groep 1) er vlijtig op 
los schrobden en boenden. Iedere groep 
zong zijn eigen lied terwijl ouders, opa’s 
en oma, vrienden en familie in de zaal 
meeklapten en luid applaudisseerden. 
Dit alles onder leiding van zangdocente 
Neeltje van Doore.

Het waren twee geslaagde voorstellingen 
in De Dreef waarbij de kinderen en het 

publiek zichtbaar genoten. Met het the-
ma ‘KiKo Ahoi’ werd aansluiting gezocht 
bij Juni Watermaand van Laarbeek. Ook 
wethouder Briels bezocht de voorstelling.
Vind je zingen leuk? En ben je tussen de 

6 en 16 jaar? KiKo repeteert iedere dins-
dagavond in De Dreef in Aarle-Rixtel. Je 
bent van harte welkom om een keer mee 
te komen zingen! 
Zie www.kikolaarbeek.nl. 

Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Theo Opheij hekwerken is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied 
van het vervaardigen en monteren van sierhekwerken, sierpoorten, 

en alle andere mogelijkheden op het gebied van hekwerk. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

 - Een ervaren lasser 
 - Geen 9.00 uur tot 17.00 uur mentaliteit

 - Zelfstandig en klantgericht kunnen werken
 - Incidenteel mee met de buitendienst

WIJ BIEDEN

 - Een afwisselende baan
 - Werkomgeving met jonge medewerkers

 - Salaris volgens CAO klein metaal

 Spreekt deze vacature je aan, mail of schrijf je sollicitatie
naar info@opheijhekwereken.nl

Voor meer informatie over deze vacature neem je contact op 
met Mevr. R. vd Akker tel. 0492-361979

GEVRAAGD: LASSER

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

Van Kuringe adviesgroep is een ervaren, dynamisch en 
onafhankelijk assurantie en financieel bedrijf, dat zich heeft 

gespecialiseerd in het geven van totaaladvies, zowel voor 
particulieren als bedrijven.

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

Licht administratieve werkzaamheden

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

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

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

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

Werktijden op zaterdag van 
9.00 uur tot 12.30 uur

Personeel gevraagd:
Administratief medewerker

Zaterdagshulp die ook in de 
vakanties kan werken

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

Geslaagde voorstelling ‘KiKo Ahoi!’ 
Actuele vacatures in Laarbeek

Beek en Donk - Dat de dames van 
Zanggroep Zingiz een aardig stukje 
kunnen zingen is bij de meeste van 
u wellicht bekend. Deze zangkun-
sten laten ze dit seizoen voor de laat-
ste maal aan u horen bij het speciale 
Muziektuinconcert van 3 jubilerende 
muziekverenigingen op zondag 12 juli.

Daarnaast houden de dames op 
woensdag 8 juli hun laatste repetitie 
op het terras van café  van de Burgt. 
Iedereen is welkom.

Omdat Zanggroep Zingiz dit jaar haar 
12,5-jarig jubileum viert hebben de le-
den op zaterdag 20 juni een bijzondere 

en zeer geslaagde ledendag gehad. 
Tijdens deze middag werd er natuurlijk 
wat gezongen, maar andere culinaire 
en creatieve uitspattingen van deze 
dames kwamen deze middag ook naar 
voren. De dames zijn onder de creatieve 
leiding van Donny van de Wildenberg 
bezig geweest met een groot schilde-
rij (a la ‘De Dikke Dames’) waarbij ze 
zichzelf zo mooi mogelijk op het doek 
hebben gezet. Daarnaast moest er na-
tuurlijk ook voor de inwendige mens 
gezorgd worden, en tussen het schil-
deren door zijn de dames ook bezig 
geweest met het koken van heerlijke 
High Wine gerechtjes onder leiding 
van Coby van de Kamp en Moira. De 
dames hebben een waanzinnig gezel-
lige middag gehad, en willen via deze 
weg Donny, Coby en Moira hartelijk 
bedanken voor hun enthousiasme en 
gastvrijheid.

Creatieve workshop voor Zanggroep Zingiz
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Mariahout – Groep 8 van de 
Bernadetteschool uit Mariahout 
speelt donderdag 9 juli de afscheids-
musical ‘De Kokcode’. Deze musical 
is zelf ontworpen door ‘The Special 
8’, de naam van deze bijzondere club 
jeugdigen. 

Het verhaal speelt zich af op een 
pleintje waar restaurant ‘La Herman’ 
bekend staat om de unieke en voed-
zame gerechten. De geheime recep-
ten van Kok Herman zijn geweldig en 
staan garant voor een smaaksensatie. 
Opperober Ordelia zorgt voor een 
strakke bediening en houdt de make-
up geiten Jut en Jul zo goed mogelijk 
onder de duim. Hulpkok Connie as-
sisteert Herman, maar is daar niet al-
tijd zo gelukkig mee. De nabijgelegen 
PlecMac is wel erg jaloers op de goed-
lopende zaak van Herman. Zij raken 
hun klanten kwijt en er worden geen 
Plekburgers meer gebakken! Er moet 
iets gebeuren om niet failliet te gaan. 
Zelfs Ben en Jerry komen niet meer. 
Die recepten moeten ze dus in handen 
gaan krijgen, maar hoe? Is die hulpkok 
misschien bereid voor wat geld de re-
cepten te stelen? Maar hoe zorgen ze 
er dan voor dat ze niet klikt? En wat 

doen ineens die 2 geheime agenten 
in het dorp? Gelukkig blijft iedereen 
gezond doordat de 3 P’s regelmatig 
het dorp in beweging brengen. Zelfs 
de Zuurpruimen moeten er met hun 
oude schenken aan geloven. Zwerver 
Loeki snapt er allemaal maar niks van, 
waarom luisteren ze niet naar zijn 
wijze woorden? Hadden ze dan maar 

gedaan, dan was alles al eerder goed 
gekomen.

Groep 8 speelt in het Openluchttheater 
om 14.00 uur alleen voor de kinderen 
van de school. Om 19.00 uur spelen 
ze voor alle andere belangstellenden. 
Zij zien u graag bij ‘De Kokcode’. 

Uitzonderlijke muziekavond in ‘t Anker

The Special 8 presenteert: ‘De Kokcode’

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Muziekvereniging 
Wilhelmina uit Glanerburg en har-
monie O&U verzorgden zaterdag-
avond een gezamenlijk concert in 
Muziekcentrum ‘t Anker. 

Grote opkomst
Op een avond waarop velen kozen 
voor een avonddrankje in de buiten-
lucht, waren veel liefhebbers naar de 
muziekzaal in Beek en Donk geko-
men om te genieten van een uitzon-
derlijke muziekavond. Het optreden 
van de harmonie uit Glanerbrug was 
uniek voor Beek en Donk. Het orkest 
concerteert in de hoogste regionen 
van de blaasmuziek en staat evenals 
O&U onder leiding van dirigent Fried 
Dobbelstein. 

Gevarieerd
Het programma van ‘Glanerbrug’, 
bestaat uit muziek van Saint Saëns 
en een paar andere componisten, de 
Amerikaan James Barnes en de uit 
Australië afkomstige Percy Grainger. 
In het als tweede gespeelde stuk van 
Jaques Ibert, een in Parijs geboren 
componist waren diverse mooie soli 
te horen, maar ook voor ons bekende 
wijsjes als ‘Daar komen de schutters’. 
Het orkest beschikt over een mooie ba-
lans en goede solisten, die zorgen voor 
een aangenaam concert van hoog ni-
veau. De naam van de vereniging uit 
Beek en Donk was voor de spreekster 
wat lastig, maar ze bedankte de organi-
serende vereniging voor de ontvangst.

Beleving
Na de pauze is het de beurt aan Beek 

en Donk. Zij spelen slechts één werk. 
Dit is wel de pentalogie van Johan de 
Meij over de boeken van Tolkien: ‘Lord 
of the Rings’. Harmonie O&U heeft 
ervoor gekozen om dit werk te verge-
zellen van projecties van voorstellingen 
uit de film. Daarnaast heeft de har-
monie in Maarten van de Weijer een 
verteller gevonden, die op een onna-
volgbare wijze erin slaagt deze avond 
tot een succes te maken. Menigeen 
herinnert zich misschien de vertelling 
op plaat van Prokovjevs ‘Peter en de 
wolf’, een vertelling die pas echt span-
nend werd door de muziek die te ho-
ren was. Tijdens de uitvoering van de 
muziek is het ook de gezichtsuitdruk-
king en de –meest- sonore basstem 
van Maarten, die veel toevoegt aan 
de beleving. Maar vergeet het orkest 
niet dat op grootse wijze de vertelling 
kracht bijzet.

Kicken
Dirigent Fried Dobbelstein is zeer te 
spreken over het totale concert. “Het 
is een hele kluif, twee concerten ach-
ter elkaar”, zegt hij terwijl hij staat af te 
koelen, “en ik denk dat ik het dertig jaar 
geleden niet gekund zou hebben.” Hij 
vindt het concept van beeld, geluid en 
verteller en een paar door de zaal stuite-
rende ‘hobbits’ ook veel toevoegen aan 
de beleving. Het blijft echter een hele 
kluif voor zowel dirigent als muzikanten 
om zo’n moeilijk stuk goed uit te voeren. 
Maarten wordt door Fried beschreven 
als een ‘artiest’ die erg goed weet wan-
neer hij de tekst moest uitspreken en op 
welke toon dat moet gebeuren. Maarten 
vertelt thuis geoefend te hebben met 
een opname van een Filharmonie uit 
Sittard. “Met Fried sprak ik op sommige 
plaatsen een fermate (lange noot wordt 
wat gerekt) af, zodat ik genoeg tijd had 
voor de woorden. Maar alles ging prima, 
het was echt kicken!”

Harmonie O&U

Harmonie uit Glanerburg

Maarten van de Weijer

‘Plons’, met een ferme duik in het wa-
ter hield Commanderij-directeur Peter 
Bakx woord. Al zijn 102 eindexamen-
kandidaten waren geslaagd en dat 
betekende een sprong in het diepe. 
Onder de ogen van velen schoolslagde 
hij terug naar de oever. Trots op zijn 
leerlingen! Datzelfde gevoel van trots 
schoot mij diezelfde dag ook, ploep, 
te binnen. Op de temperamentvolle 
jongedame, bijvoorbeeld. Ze had dit 
jaar zo haar best gedaan om zichzelf 
te verbeteren. En het lukte haar, met 
pieken en dalen. Een overwinning op 
zichzelf, een boost in vertrouwen, een 
onvergetelijke glimlach op haar snoet.
Of op de knul die zijn gerepareerde 
bril toonde. Wat deed het hem goed. 
In alle rust kon hij weer verder met 
zijn taken om ze zo goed mogelijk te 
vervullen. Helemaal zichzelf. Op het 
meisje met het gitzwarte haar. Over-
tuigd van haar tekst en rol in de mu-
sical. Goed verstaanbaar, de rug ge-
recht, einde aan de onzekerheid. Heel 
dapper. Op de jongeman met de rijke 
fantasie. De dromerd uit duizenden, 
de wandkaartliefhebber, uniek in zijn 
doen en laten. Op de dame die tot 
twee keer toe een breukje opliep, maar 
haar goede en wijze humeur niet ver-
gat. Op de man van de dans, de vroli-
jkheid, een ijzersterk geheugen en een 
positieve uitstraling. Op het meisje met 
de blonde haren, die wijs en secuur 
zichzelf afvroeg wat er in de wereld 
gaande was. Op de heerschappen van 
behoorlijke lengte. De één liefhebber 
van pudding en drummen, de ander al 
trots eigenaar van een Peugeot en een 
3e breed lachend en geinend om het 
woordje ‘Jooop’!! Hoezo, het lukt me 
niet, ervoor gaan en het lukt ze wel! 
Op het pittige kleine tantetje met een 
sprekende blik en een groeiende daad-
kracht in haar wil. Op de man van de 
radio, krachtig met een klein hartje.
Op de dames die op elkaar leken. De 
tweeling; de één ontspannen en een 
dieseltje, de ander die het perfect wil-
de en eruit haalde wat erin zat. Beide 
rustig, maar scherp en oplettend. En 
lekker eigen, dat ook. Op de ‘toppie-
roeper’. Dapper en goedlachs, lief en 
betrouwbaar en  ontzettend spontaan. 
Op de girl met de lange benen. Ge-
dreven, fel en leergierig. Gretig als 
geen ander en met een ijzeren wil die 

haar verder bracht. Op het stoeiduo. 
Twee deugnieterige heren in de goede 
zin van het woord. Een spanningsboog 
die af en toe een wandeling nodig had, 
maar jongens met een hart van goud 
en een behulpzame hand.
Op het behendige meisje zonder po-
diumangst, maar met de vrees dat het 
soms niet lukte. Door inzet en ijver luk-
te het dan wel en dan is het resultaat 
voor haar prachtig: ‘Yes, I can!!’.
Op het meesterbrein, de snelle rek-
enaar, de spellingkoning. Met gevatte 
opmerkingen en speciale humor. 
Op het uitrekmeidje met de spontane 
lach. Zij die snel van begrip was, die 
heerlijk ‘blond’ kon reageren en daar 
zelf ook smakelijk om kon lachen.
Op het belhameltje wat klein van stuk 
was, maar zich letterlijk de snot voor 
de ogen werkte om zichzelf te ver-
beteren. Op de no-nonsense dame, 
die stiekem best gevoelig was voor 
een compliment en die dankbaar in 
ontvangst nam. En tot slot op de dame 
met de gulle lach, die ’s morgens vroeg 
altijd even moest acclimatiseren en 
daarna liet zien wat ze allemaal in haar 
mars had. Trots op mijn leerlingen, 
die bijna ook een sprong in het diepe 
gaan maken. Klaar voor een volgend 
avontuur, want ze staan te popelen! 
Graag nog even wachten, ze mogen 
nog even in het pierenbadje blijven en 
stiekem stemt mij dat heel blij!

Mees Joost 

Duik in het diepe COLUMN

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

AANBIEDINGAANBIEDING

DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

INFORMEER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN

WiSH Pakket 4 stroganoffburgers + 
4 slavlinders 

€ 5,00   4 hamburgers
4 gemarineerde speklap  

4 BBQ worstjes
4 gemarineerde fi letlap

Van €19,60 voor
€ 15,00

MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
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Bouke Emiel

Martijn Mark Marcel Frank Michiel

Nu ook voor u beschikbaar: chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Gewoon een goed 
gesprek met een 
vertrouwd gezicht

Uw Rabobank is nauw betrokken
Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en helpen u graag met 
al uw zakelijke en particuliere bankzaken. Eenvoudige of moeilijke 
vraag? Bij ons heeft u altijd een echte deskundige binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we altijd dicht bij u in de 
buurt. Kent u een andere partij die zo breed een aandeel heeft 
in uw en onze gemeenschap? We ondersteunen uw vereniging, 
stichting of initiatief om samen onze regio levendig en prettig te 
houden. Wij verwelkomen u graag op onze kantoren in Gemert 
en Beek en Donk.

Onze account-
managers 
Food & Agri 
staan voor u 
klaar!

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze accountmanagers Food & Agri: 0492 - 39 19 40
Bel met onze adviseurs Particulieren: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

PEF-008015_1161_Advertentie_Goedgesprek_A3_V05.indd   1 22-04-15   10:12
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Mariahout - John en Angelique 
Heesakkers van de Janmiekeshoeve 
aan de Hei 15 in Mariahout hielden 
zondag 28 juni een MelkSalonreis. Dit 
deden ze samen met Sietske Klooster 
van ontwerpproject ‘de MelkSalon’. 
Bezoekers konden genieten van de 
landschapselementen en haar diver-
siteit wat ook tot uiting kwam in een 
speciaal voor deze dag samengesteld 
menu. 

Direct vanaf 11.00 uur was er al een 
gemoedelijke drukte bij de hooischuur 
van waaruit mensen naar de verschil-
lende bijzondere plekjes die het be-
drijf kent, konden gaan wandelen. 
In iedere landschapskamer was door 
Sietske en zitplek ingericht of een bij-
zondere ‘tafel’ aangekleed spelend 
met de mogelijkheden van de natuur 
op die plek. Hier konden de bezoekers 
genieten van het landschap en onder-
tussen proeven van één van de melk-
gerechtjes van het menu waarbij ook 
verbinding is gezocht met andere lek-
kernijen die het Brabantse landschap 
biedt. Zo kon men vanuit een luie stoel 

bij de bloemenrand met als thema 
‘Land van melk en honing’ genieten 
van zelfgemaakte kefir en honing. De 
kefir was gemaakt door een klant van 
de Janmiekeshoeve uit Beek en Donk. 
Zij maakt altijd geruime tijd haar eigen 
kefir van Janmiekesmelk (rauwe melk 
recht uit de tank) en voor deze ge-
legenheid heeft zij ook haar kefir ter 
beschikking gesteld van de bezoekers. 
De honing komt van een Lieshoutse 
imker, echt puur natuur zonder toe-
voegingen. 

Bij de bosrand kon men ‘Noot en pa-
nir’ plukken en naar koeien gluren. 
Het Janmiekesven nodigde uit om 
een ‘bootje’ eigen gemaakte yoghurt 
met bosvruchtensaus te bemachtigen. 
De bosvruchtensaus was natuurlijk 
ook zelfgemaakt door een mede-
Laarbeekse. Bij een echt menu hoort 
natuurlijk ook een toetje en dat is ook 
gemaakt door een inwoonster van 
Beek en Donk. Als zij en haar man hun 
kleindochter op bezoek krijgen, komen 
ze samen naar de Janmiekeshoeve 
om melk te halen waar ze thuis 

bitterkoekjespudding van maken. 
Gezellig, lekker en leerzaam! Voor de 
bezoekers ‘eindigde’ de reis door de 
landschapskamers met dit toetje. 

Speciaal voor deze gelegenheid moch-
ten de bezoekers ook echt bij de wei-
devogelpoel komen en er zelfs gaan 
pootje baden om een lekker beker-
tje Janmiekesmelk te gaan drinken 
op een wel hele bijzondere zitplek. 
Normaal kunnen wandelaars tot het 

uitzichtpunt lopen waar ze een mooi 
uitzicht hebben over het Laarbeekse 
landschap waarin de poel is gelegen. 
De omliggende weides zijn dan alleen 
voor de weidevogels en soms voor de 
koeien om er te grazen. 

De familie Heesakkers en Sietske kij-
ken terug op een geslaagde dag en 
willen iedereen bedanken voor de be-
langstelling! 

Laarbeek - Vanaf komende zondag 
zendt Omroep Kontakt een dagelijks 
Tourprogramma uit. Dagelijks tussen 
19.00 en 20.00 uur wordt een nabe-
schouwing gedaan en de dagwinnaar 
van het Omroep Kontakt tourspel be-
kend gemaakt.

Dit jaar organiseert Omroep Kontakt 
het tourspel voor de eerste keer. Bij 
voldoende deelname zal het ook in de 
komende jaren zeker een vervolg krij-
gen.

Deelname aan het Omroep Kontakt 
Tourspel is eenvoudig: formulieren zijn 

te downloaden via www.kontaktfm.
nl en moeten zaterdag 4 juli tussen 
8.00 en 17.00 uur of zondagochtend 
5 juli tussen 9.00 en 12.00 uur worden 
ingeleverd in de studio van Omroep 
Kontakt.

Elke dag maken de deelnemers kans 
op een dagprijs  en op het eind van 
de Tour wordt er een 1e, 2e en 3e prijs 
uitgereikt aan de 3 beste deelnemers 
van respectievelijk €100,00, €50,00 en 
€25,00. 

Voor meer info over het Omroep 
Kontakt Tourspel, tel. 0492-463624.

Beek en Donk - De bekende Beek en 
Donkse Stoomafblaaskapel verzorgt 
haar traditionele muzikale seizoens-
afsluiting ook dit jaar weer aan het 
Eendrachtpleintje tegenover De Tapperij 
aan de kerkstraat in Beek en Donk. Dit 
muzikale gebeuren vindt plaats op dins-
dag 7 juli vanaf 19.30 uur en is gratis 
toegankelijk. De kapel hoopt op mooi 
weer en vel publiek.

De Coöperatieve ‘Stoomafblaaskapel De 
Eendracht’ doet muzikaal gezien diverse 
landen aan en speelt een aantal ever-
greens en andere nummers die U be-
kend  voorkomen. Het Eendrachtpleintje 
is historisch gezien de plaats waar vroe-
ger de ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 
De Eendracht’ stond, en waar de 
Coöperatieve stoomafblaaskapel en de 
buurtvereniging hun naam aan ontle-
nen. Hannie Hendriks hanteert uiter-
aard weer het dirigenten stokje en het 
beloofd een gezellige avond te worden. 

Buurtvereniging ‘De Eendracht’ zorgt 
traditiegetrouw weer voor een drankje. 
Zorg dat je erbij bent, want dit mag je 
niet missen. Na dit optreden gaat de 
Kapel met vakantie en is het weer even 
rustig in Stoomafblaasland. 

Op 18 augustus gaan de repetities voor 
het nieuwe seizoen weer van start en 
moet er hard gewerkt worden omdat op 
19 september de kapel op concertreis 
gaat. Na deze reis wordt er gewerkt aan 
de voorbereidingen voor het jubileum 
van de kapel, die in 2016 alweer 30 jaar 
bestaat. Over  de geplande activiteiten 
voor dit jubileum hoort u de komende 
tijd ongetwijfeld nog meer. Voor nu dus 
even noteren dinsdag 7 juli. Het concert 
begint om 19.30 uur onder het motto 
‘Zomer, daar zit muziek in’. Bij slecht 
weer wordt de uitvoering afgelast, an-
ders graag tot ziens aanstaande dinsdag. 
U bent van harte welkom.

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
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BOOMSMA JONGE 
PURE GRAANJENEVER*

literfl es

15.59
KNALLERKNALLERWEEKEND

PER FLES

11,-  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

Paul Smulders

BTW op zonnepanelen terugvragen
Nu de zon weer in alle hevigheid 
schijnt, overwegen steeds meer men-
sen om hun eigen zonnepanelen aan te 
schaffen om zo hun eigen elektriciteit 
op te wekken. Belangrijk fiscaal aspect 
daarbij is, dat u, ook als particulier, de 
BTW voor de aanschaf én installatie 
van uw zonnepanelensysteem kunt 
terugvragen bij de Belastingdienst. Dit 
scheelt u een aanzienlijk bedrag. Voor 
een gemiddeld systeem kan dat oplo-
pen tot zo’n € 1.000. Zo is uw systeem 
nog sneller terugverdiend! 

Wat moet u doen om de BTW terug 
te vorderen? Omdat u de niet-ge-
bruikte zonnestroom terug levert aan 
uw energieleverancier, mag u zich bij 
de Belastingdienst laten inschrijven als 
‘BTW-ondernemer’. U ontvangt dan 
een BTW-aangifte waarmee u de BTW 
over de aanschaf en installatie kunt te-
rugvragen. Over het terug leveren van 
elektriciteit aan de energieleverancier 
bent u in principe BTW verschuldigd, 
maar dat is in bijna alle gevallen maar € 
40 tot € 60 per jaar en kan worden ver-
rekend met de teruggaaf.Na ontvangst 
van de BTW-teruggaaf, dient u bij de 
Belastingdienst een schriftelijk verzoek 
in om ontheffing van de administra-
tieve verplichtingen. 

U beroept zicht hierbij op de ‘’kleine 
ondernemersregeling’’ (KOR). De ont-
heffing gaat in bij de start van het jaar 
ná het jaar waarin u uw zonnepanelen 
heeft aangeschaft. Vanaf dat moment 
hoeft u niet langer BTW-aangifte te 
doen. In het jaar van aanschaf zelf 
moet u nog wel elk kwartaal BTW-
aangifte doen. Wilt u meer weten of 
wilt u hulp bij het doen van de aan-
vraag en de BTW-aangiften? 
Aarzel dan niet om ons te bellen!

Concert seizoensafsluiting Stoomafblaaskapel

Open dag Janmiekeshoeve prikkelt zintuigen bezoekers

Omroep Kontakt houdt tourspel

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

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

AUTO CORSTEN

ERKEND
REPARATEUR

Aarle-Rixtel - In Aarle-Rixtel is het op za-
terdag 4 juli weer mogelijk oude metalen 
in te leveren ten behoeve van  harmonie 
De Goede Hoop. Tussen 9.00 en 11.00 
kunt u daarvoor terecht op het terrein tus-
sen de Boerenbond en Grandcafé Stout aan 
de Dorpsstraat. Leden van de harmonie 
zijn daar dan aanwezig om de materialen 
in ontvangst te nemen. 

Alle soorten oude metalen zijn welkom. 
Daarnaast ook: elektrakabels, witgoed en 
oude computers. Indien uw spullen te zwaar 
of te omvangrijk zijn om ze te brengen, 
dan komt de harmonie ze op die dag na 

11.00 uur ook graag ophalen. Bel daartoe 
met Willem Verhoeven, tel. 06-38900299. 
Grotere partijen komen ze ook graag tus-
sentijds wel ophalen. 

Als u aan het opruimen bent en u wilt direct 
van uw spullen af, dan kunt u die depone-
ren op het eerder vermelde terrein tussen de 
Boerenbond en Stout aan de Dorpsstraat, 
op het verharde stukje tussen de platglas-
bak en de beukenhaag. 

De overige inzamelingsdata zijn op 8 au-
gustus, 12 september, 17 oktober, 14 no-
vember en 19 december van dit jaar.

Aarle-Rixtel - Café Deja Vu heeft onlangs 
de switch gemaakt naar Jupiler en viert 
dit op 25 juli aanstaande met een groot 
feest voor IEDEREEN! Deze avond wordt 
Deja Vu omgebouwd tot Saloon! En zijn 
cowboys en cowgirls aanwezig om het 
feest interactief te vieren en zullen er ver-
schillende prijzen te winnen zijn!

“Een uitdaging was het zeker zegt 
Dave Jansen, uitbater van café Deja Vu. 
Overstappen naar een ander pils doe je niet 
zomaar even, daar is flink over nagedacht! 
De vraag naar andere bieren en pilseners 
is de laatste tijd ontzettend gestegen. De 
bierliefhebbers weten tegenwoordig ook 
andere pilseners erg te waarderen, mensen 
willen graag eens iets anders beleven en 
staan open voor verandering. Maar wan-
neer het moment daar is, is het natuurlijk 
toch even spannend!”

Na de vele positieve reacties die ik heb mo-
gen ontvangen blijkt de keuze meer dan 
goed te zijn en ben ik er heel blij mee”, 
zegt Dave enthousiast! “Nu heb ik een 

mooi uniek aanbod met kwaliteit voor een 
nette prijs.” Naast Jupiler staat ook Hertog 
Jan standaard op de tap en zal het aanbod 
speciaalbieren wisselen met het seizoen. 
Denk hierbij aan bieren van o.a. Leffe, 
Hoegaarden, Belle Vue en natuurlijk meer. 

Dit alles sluit prima aan bij de sfeer in het 
café en de vraag van de gasten. Jong 
en oud komen hier samen om plezier te 
hebben onder het genot van een drank-
je. Regelmatig staan er op het grote po-
dium  live-bands of is er een DJ. Tevens 
start vanaf september weer iedere eerste 
zondag van de maand de gezellige Open 
Laarbeekse Jamsession! 
Wil je graag een gezellig avondje weg? 
Een potje darten, poolbiljarten, tafelvoet-
ballen of gewoon gezellig buurten aan de 
bar? Hier kan het allemaal… 

Kijk voor meer informatie op www.cafede-
javu.nl of op de facebookpagina om op de 
hoogte te blijven van de aanbiedingen en 
evenementen.

Harmonie De Goede Hoop houdt oud 
ijzer actie

Groot feest bij Café Deja Vu

Zo nu eerst een Bav…! 

Ingezonden door: Big Willy (Wily van 
Oorschot – www.bigwilly.dse.nl). 

Zo nu eerst een Bav…! Zo nu eerst een Bav…! 

Mooi Gespot

Advertorial
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Laarbeek – Er staat Laarbeek een spec-
taculair evenement te wachten; de 
‘Tour dur Laarbeek’ komt terug. Op 
zaterdag 18 juli vindt op initiatief van 
initiatiefnemer William Engelen in 
samenwerking met ViERBINDEN een 
nieuwe editie van dit skate-, scooter-, 
in-line & BMX-evenement plaats. In 
het bijzijn van jongerenwerkers Marc 
Min en John van de Kimmenade vertelt 
William enthousiast over zijn ambities. 

Een stukje historie
De ‘Tour dur Laarbeek’ is een skate-
evenement dat tot voor kort jaarlijks 
plaatsvond in alle kernen van Laarbeek. 
De oorspronkelijke initiatiefnemer Mike 
Smits bedacht de ‘Tour dur Laarbeek’ 
een aantal jaren terug omdat hij vond 
dat er te weinig gebruik werd gemaakt 
van de skateramps en om de skatesport 
eens goed in de belangstelling te zetten. 
Hij regelde een toerbus die, gevuld met 
deelnemers én ‘stevige’ muziek, een 
tour maakte door Laarbeek. Op die ma-
nier kon elk dorp ontdekken hoe mooi 
en indrukwekkend de skatesport is.

Ontwikkeling
William is een ‘oude bekende’ van Marc 
Min. Ze troffen elkaar nu zo’n twaalf jaar 
geleden toen William om diverse rede-
nen dreigde af te glijden. Op de vlucht 
geslagen voor problemen, kwam hij 
terug naar Laarbeek omdat hij zijn be-
kende omgeving miste. Dat moment is 
het startpunt geweest van zijn ‘nieuwe’ 

leven. William start met een opleiding 
tot city-trainer in Helmond en leert voor 
een groep (jongeren) te staan, zichzelf 
te presenteren en activiteiten van A tot 
Z te organiseren. Tijdens dit traject komt 
ook John op zijn pad, destijds in dienst 
bij stichting JIBB. Tijdens zijn opleiding 
maakt William handig gebruik van zijn 
‘skate-capaciteiten’: één keer laten zien 
hoe behendig hij is op de skateramp 
en de aandacht van alle jeugdige toe-
schouwers is gegarandeerd! Dit smaakt 
voor William naar meer en inmiddels is 
hij dan ook eerstejaarsstudent Sociaal 
Cultureel Werk in Eindhoven.

Ambitie
De ambities van William reiken ver. “Ik 
loop momenteel stage bij het Tienerhuis 
in Helmond. Daar begeleid ik kinderen 
en jongeren in de leeftijd van 7 tot 16 
jaar en ouder. Ik voel me als ervarings-
deskundige daar helemaal op mijn plek. 
Als ik mijn opleiding afrond over twee 
jaar, wil ik door naar het Hbo. Na het 
behalen van mijn Hbo-opleiding zou ik 
het liefst terugkeren naar Laarbeek en 
de nieuwe Marc Min worden”, glundert 
William. Hierop wordt gelijk een deal 
gesloten: Marc belooft plechtig plaats te 
maken als zijn ‘pupil’ William over een 
paar jaar zijn taken komt overnemen bij 
ViERBINDEN …

De ’hernieuwde’ tour
Vol zelfvertrouwen meldt William zich 
enige tijd terug bij ViERBINDEN. Hij wil 

‘zijn’ sport graag opnieuw promo-
ten en denkt dit te kunnen doen 
door de Tour dur Laarbeek, waar-
aan hij trouw ieder jaar deelnam, 
opnieuw op de kaart te zetten. 
John, werkzaam bij ViERBINDEN 
als jongerenwerker én met een 
grote passie voor sport, neemt zijn 
verzoek serieus en maakt er werk 
van. Deze enthousiaste en con-
structieve samenwerking heeft ge-

resulteerd in de hernieuwde Tour 
dur Laarbeek.

Programma
Op zaterdag 18 juli vangt de dag 
aan om 10.00 uur bij de skateramp 
in Mariahout. Vervolgens zal de toer-
bus om 12.00 uur te vinden zijn in 
Lieshout, om 14.00 uur in Beek en 
Donk en de toer eindigt om 16.00 
uur in Aarle-Rixtel. Dezelfde toer-

bus als jaren terug is geregeld, zodat 
deelnemers kunnen meereizen door 
de vier kernen. Deelname is gratis 
(vanaf 10 jaar) en aanmelden kan via 
tourdurlaarbeek@hotmail.com. 

William, Marc en John nodigen u van 
harte uit die dag één van de vier (of 
meerdere) skateramps te bezoeken en 
te genieten van alle spectaculaire ac-
tiviteiten die daar vertoond worden!

Gastoptreden liedertafel ‘t Nachtpitje in Zonnetij 

TOUR DUR LAARBEEK 

Tour dur Laarbeek is terug van weggeweest!

 John, Marc en William op de skateramp in Beek en Donk

ViERBINDEN.NL

Familie reportage
of

Bedrijfsreportage

Aarle-Rixtel - In Beek en Donk was er 
al sprake van een liedertafel in 1903, 
namelijk ‘De Batavieren’. Zij brach-
ten onder andere een serenade aan 
jhr.J.O.de Jong van Beek en Donk. 
Het hoofddoel van een liedertafel is 
zingen, gezellig buurten en een pilske 
drinken is bijzaak, maar wel aanbevo-
len. Dit komt namelijk ten goede aan 
de saamhorigheid.

De huidige liedertafel is ontstaan in 
1992. Accordeonisten waren toen 
Cor van Eerd, Epco Huisman en Ben 
van Meelis. Gangmaker/dirigent werd 
Hein van Bree. Op deze eerste bijeen-
komst werd,  na de nodige glazen bier, 
besloten om iedere maand  bij elkaar 

te komen om te zingen, buurten, etc.

In 2002 werd voor het eerst de naam 
‘’t Nachtpitje’ aan de liedertafel gege-
ven. Dit kwam doordat de zangavond 
van de liedertafel pas kon beginnen, 
als in de zaal ernaast de repetitie van 
de DZGAKEMV afgelopen was. (circa 
22.30 uur). Eind 2003 werd besloten 
te verhuizen naar café Engelenburg  
aan het Heuvelplein. Tevens werd 
de avond verschoven naar de laat-
ste vrijdag van de maand en ook het 
aanvangstijdstip werd vervroegd naar 
21.00 uur. Vanaf maart 2014 werd er 
wederom verhuisd . Reden hiervan is 
dat Café ‘Thuis’ (vroeger Engelenburg) 
op de jeugdige toer ging, en er dus 

voor een liedertafel geen plaats meer 
was op de laatste vrijdag van iedere 
maand.

Vanaf deze tijd zijn de gezellige bijeen-
komsten in Café-Zaal ‘de Tapperij’, van 
Mari en Kitty Coppens, Kerkstraat 22, 
Beek en Donk (tegenover de Beekse 
kerk) Hier komen ze elke laatste vrij-
dag van de maand met veel plezier bij 
elkaar. Aanvang circa 21.00 uur (naar 
gelang de drukte).

De liedertafel is geen vereniging waar-
van je lid moet zijn. Iedereen die graag 
mee wil zingen, of met een instrument 
mee wil spelen, is van harte welkom, 
wanneer hij of zij dat wil. Graag zou de 
liedertafel zien, dat u eens een keertje 
binnenloopt, en proeft van de gezellige 
sfeer, die er dan heerst. Zangboekjes 
zijn altijd aanwezig, zodat u altijd mee 
kunt zingen.

Op donderdagavond 16 juli is lie-
dertafel ‘t Nachtpitje dan eenmalig 
te gast in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij,  Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. Aanvang 19.30 uur waar u van 
harte welkom bent om gezellig met  ‘t 
Nachtpitje mee te zingen. De entree is 
gratis.                                         

ViERBINDEN is op zoek naar maatjes
Laarbeek - Een maatje kan op allerlei 
manieren helpen door bijvoorbeeld 
een bezoek thuis te brengen of door 
samen op stap of naar de film te gaan, 
te sporten, fietsen, wandelen, koffie 
drinken, spelletje doen of samen met 
een hobby bezig zijn. ViERBINDEN 
maatjesproject is op zoek naar vrij-
willigers die een maatje voor iemand 
willen zijn.

Voor een 41-jarige vrouw uit Lieshout 
zijn wij op zoek naar een vrouwelijk 
maatje die het leuk zou vinden om met 
mevrouw te gaan wandelen, een film 
te kijken, te gaan winkelen, naar mu-
ziek te luisteren enz. De voorkeur gaat 
uit naar een maatje dat geduldig is en 
een goed luisterend oor heeft. 

Een 47-jarige man uit Beek en Donk 
is op zoek naar een maatje die hem 
kan helpen met het op orde houden 

van zijn post en belangrijke papieren. 
Meneer houdt van een gezellig praatje 
en een kopje koffie of thee.  

Ook is het maatjesproject op zoek 
naar een maatje voor een 79-jarige 
man uit Aarle-Rixtel. Meneer zit in een 
elektrische rolstoel die hij heel handig 
manoeuvreert en wil daarmee graag 
op pad met iemand die met hem mee-
fietst en samen met hem een terrasje 
pikt of iets dergelijks. Bij slecht weer 
zou hij ook graag buurten.

Voor meer informatie over deze va-
catures of als u interesse heeft om 
maatje te worden dan graag con-
tact opnemen met het maatjespro-
ject Laarbeek, Otterweg 27, 5741 
BC Beek en Donk, telefoonnummer: 
0492-328807. Een mailtje sturen naar 
sdkoning@vierbinden.nl kan natuurlijk 
ook.

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl

Kienen met de KVL

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - De laatste dansmid-
dag voor de vakantie staat al weer 
voor de deur. Op dinsdag 14 juli van 
14.00 tot 16.00 uur wordt in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Arie Wagelmans gaan er ver-
schillende gezelschapsdansen voor-
bij komen. Zoals de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen 

partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Na 14 juli liggen de dansmiddagen 
in de zomerperiode stil. De eerstvol-
gende na de vakantie is op dinsdag 8 
september.

Lieshout – De KVL houdt op vrijdag 
3 juli een kienavond. Deze wordt ge-
houden in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout.

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
het kienen begint om 20.00 uur. Er zijn 
mooie prijzen en een jackpot te win-
nen. Iedereen is hier welkom. 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

RUNDERGEHAKT
250 gram

1.49
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250 GRAM

1,-
kilo 4.00

MooiBoerdonk
Buffelrun wordt internationaal evenement
Boerdonk - In Boerdonk wordt op 30 
augustus een Buffelrun gehouden. 
Deze obstacle run mag zich verheugen 
op een internationaal deelnemers-
veld. Tot nu toe hebben zich deel-
nemers ingeschreven uit Nederland, 
Duitsland en België. De deelnemers 
mogen zich verheugen op een leuk en 
uitdagend parcours met de keuze voor 
5 of 10 km. 

Opvallend is de belangstelling voor 
deze run, die voor het eerst in Boerdonk 
wordt gehouden, vanuit delen van 
de wereld waar men nog nooit van 
Boerdonk heeft gehoord.  Deelname 
uit de regio is overigens ook groeiend, 
het gaat momenteel met tientallen 
per dag, maar het blijkt dat er in deze 
regio: Veghel, Uden, Gemert, Boekel, 
Laarbeek wel veel over gepraat wordt 
maar men nog wacht met zich op te 
geven. Het is echter wel zo dat ze op 
volgorde van opgave startgroepen ma-
ken. De Buffelrun, georganiseerd door 
Boerdonkse vrijwilligers, heeft een 
geweldig mooi parcours door het na-
tuurrijke buitengebied van Boerdonk. 
Gebruikmakend van natuurlijke hin-
dernissen op schouwpaden, door 
sloten en rivieren, een visvijver in 

oprichting en een moerasgebied, en 
de zelfgebouwde hindernissen zorgen 
er voor dat de deelnemers voldoende 
sportieve uitdaging hebben  maar ook 
veel lol. Modderbaden, slingertouwen 

en misschien een ijsbad: wie wil dat 
niet! Kijk op www.buffelrun.nl , deel 
buffelrun op Facebook en schrijf je in. 
Buffelrun Boerdonk: Be There!!

Boerdonk - Langs deze weg weer een 
berichtje van Agrarisch Boerdonk 
aan de Boerdonkse verenigingen, 
stichtingen of andere instanties, om 
een aanvraag te doen bij Agrarisch 
Boerdonk. 

Een aanvraag om uw activiteit(en) 
te ondersteunen door middel van 
een bijdrage in Agrarische produc-
ten. Producten geproduceerd in uw 
omgeving . Waar wij als boeren trots 
op zijn en deze dus ook graag aan-
bieden. Producten waar u uw ver-
enigingskas mee kunt spekken en 
zodoende uw evenement of activi-
teit kunt laten slagen. Op deze ma-
nier hebben zij in het eerste halfjaar 
van 2015  onder andere de liede-
rentafel Boerdonk, TMWDGB,RKSV 
Boerdonk, Biljartclub Krijt op Tijd, 
Biljartclub De Molen en de Goede 
Doelen Week Boerdonk ondersteunt. 

Ze zijn ook trots op de leuke en 
spontane reacties die ze krijgen van 
mensen die op een of andere manier 
met deze producten in aanmerking 
komen of mensen die het een gewel-
dig goed initiatief noemen wat ze als 
Boerdonkse boeren opgezet hebben. 

Altijd super om deze reacties te krij-
gen.

Graag willen ze dit dan ook voort-
zetten en wederom een jaar de sa-
menwerking met de Boerdonkse 
verenigingen, stichtingen en derge-
lijke aangaan. Daarom kunt u vanaf 
heden , maar wel graag voor 31 au-
gustus, uw aanvraag voor de tweede 
helft van 2015 weer indienen via een 
mail aan agrarischboerdonk@live.
nl . Hebt u al eerder een aanvraag 
ingediend, dan willen ze u meteen 
vragen om daarvoor het officiële 
aanvraagformulier te gebruiken. Dit 
is voor hen een stuk makkelijker en 
bevordert de aanvraag.

Tevens willen ze u alvast meege-
ven dat Agrarisch Boerdonk dit jaar 
weer acte de presence geeft op het 
Dorpsfeest Boerdonk op 30 augus-
tus. Wegens succes geprolongeerd 
zullen we maar zeggen. Met een 
leuke stand met daarin wat te doen 
voor de kinderen en waar u tevens 
een blik kunt werpen op de agrariërs 
persoonlijk. En waar u tegen een klei-
ne vergoeding kunt proeven van hun 
heerlijke producten. De opbrengst 

zal overigens in zijn geheel ten goe-
de komen aan het dorpsfeest. Maar 
daarover binnenkort meer. Houdt 
dus uw plaatselijke media goed in de 
gaten.

Voor nu rest Agrarisch Boerdonk 
niets anders dan iedereen alvast een 
prettige vakantie toe te wensen en 
graag tot ziens op 30 augustus op het 
Dorpsfeest Boerdonk, of op een van 
de andere activiteiten in Boerdonk!

Boerdonkse kampioenen boerengolf 

Boerdonk - Voor de derde keer werden 
de kampioenschappen Boerengolf 
gehouden, op  zondag 28 juni, door 
Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang (SABB). Bij Recreatie Leekzicht 
verzamelden Boerdonkenaren om te 
strijden voor de titel ´Boerdonks kam-
pioen boerengolf´. 

Twee teams met kinderen en vier 
teams met volwassenen struinden 
door de weilanden, met als doel om 
de bal met zo min mogelijk slagen 
in de holes te krijgen. Dit alles vond 
plaats onder het genot van heerlijk 
weer, een hapje en een drankje. Aan 
het eind van de middag werden de 

nieuwe kampioenen bekendgemaakt: 
Arjen van Berlo werd kampioen van de 
heren, Anneke Okhuijsen won van alle 
vrouwelijke deelnemers en Thijs van 
Houtum mag zich kampioen noemen 
van alle kinderen. 

Arjen, Anneke en Thijs: geniet van 
de behaalde titel, graag ziet de or-
ganisatie jullie volgend jaar terug om 
deze titel te verdedigen! Graag willen 
ze alle deelnemers bedanken voor de 
gezellige middag. Uiteraard bedanken 
stichting Algemeen Boerdonks Belang 
ook Recreatie Leekzicht voor hun gast-
vrijheid!

Agrarisch Boerdonk steunt activiteiten
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Het mooiste groen
Snijbloemen

Zwembad XXL Great Fun

Lavendel “Hidcote”

Waterplanten

Prachtige zonnebloemen 
80 cm lang.  € 0.99 p/stuk

Afmetingen: 305x183x50 cm
Van € 39.95

Heerlijk geurend. Goed winterhard,
20 cm hoog in 13 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

Zeer groot assortiment, 
alle maten en soorten

Calibrachoa “Millionbells”
Verkrijgbaar in diverse kleuren, 
ø 20 cm in 12 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Zondag gesloten

Van € 39.95

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

€24.95
2de 

Halve
Prijs*

Heerlijk geurend. Goed winterhard,Heerlijk geurend. Goed winterhard,
20 cm hoog in 13 cm pot.
Heerlijk geurend. Goed winterhard,

Waterplanten
Zeer groot assortiment, 
alle maten en soorten

Premium 
Gold Dealer

20% 
Korting

-35% 

Op alle bbq’s en het 
gehele bbq assortiment

20%
Korting

gehele bbq assortiment

Verkrijgbaar in diverse kleuren, 
ø 20 cm in 12 cm pot

Heerlijk softijs

2de 
HalvePrijs

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

Tuinmeubel Voorde
eldagen

-25% 

-50% 

PrijsPrijs

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 1 t/m 7 juli 2015

Biezenweg 2a, 
Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Voor een mooie vijver

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen

Zwembad XXL Great Fun

Prachtige zonnebloemen 
  € 0.99 p/stuk

Afmetingen: 305x183x50 cm

Quote: “Annet, heel erg be-
dankt voor de manier waarop 
je ons hebt ondersteund bij het 
regelen van deze voor ons toch 
lastige, officiële zaken. Super 
hoe je dit doet. Met zoveel res-
pect en betrokkenheid.”  

Een echtpaar bezocht mijn 
wekelijks spreekuur op zater-
dag. Zij maakten zich zorgen. 
Zij begrepen niet wat er in hun 
testamenten stond en wisten 
daardoor niet wat er gebeurde 
na overlijden. Ook hadden zij 
gehoord dat ze hun  huis moe-
ten “opeten” wanneer ze in 
een  verzorgingshuis worden 
opgenomen. Zij konden er niet 
meer van slapen.
We maakten een afspraak en ik 
ben bij ze aan tafel geschoven 
om hun zorgen te delen. Over 
de erfbelasting; hoe hoog is die 
en kan de langstlevende deze 
betalen en hoe zou het met de 
kinderen gaan wanneer zij sa-
men hun nalatenschap moeten 
gaan verdelen? 
Daarna heb ik schriftelijk uit-
gewerkt wat er gebeurt na 
overlijden. Alle onderwerpen 
zijn aan de orde gekomen, van 
de erfbelasting, tot de zorgbij-
drage en de voor- en nadelen 
van schenken. Kortom een 
totaaladvies op maat, dat ook 
met de kinderen is besproken. 
Zodat zij zelf van hun ouders 
hoorden wat hen bezighield. 
Zo hebben zij dit bij leven op 
een fijne en warme manier sa-
men kunnen bespreken. 
En pas toen is alles in de nieu-
we testamenten vastgelegd. 
Ook door mij begeleidt, zodat 
zij alleen nog maar de akten 
hoefden te ondertekenen. 
MijnTestamentadvies, een blij-
vende begeleiding, een advies, 
een naslagwerk en een leidraad 
voor na overlijden in één.  

Vanaf 1 augustus a.s. zal het 
spreekuur voortaan plaatsvin-
den in de Cacaofabriek in Hel-
mond, kamer 7.

Beleef muzikale voorstellingen in 
Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Deze week staat 
Openluchttheater Mariahout in het 
teken van de muzikale theatervoor-
stellingen. Harmonie St. Ceacilia 
speelt op maandagavond een intiem 
afsluitingsconcert, gevolgd door de 
verrassende minimusical ‘De Kleine 
Prins’ van Theater van Santen op 
woensdagmiddag. De donderdag 
daarna speelt groep 8 de schoolmusi-
cal ter afsluiting van het jaar. Kortom: 
heel veel kijk en luister plezier!

Harmonie St. Ceacilia 
Zoals inmiddels gebruikelijk sluit deze 
Lieshoutse harmonie haar seizoen af 
met een concert in het openluchtthe-
ater. Dat belooft een gezellige, sfeer-
volle en vooral muzikale zomeravond 
te worden. Deze voorstelling is voor 
iedereen gratis toegankelijk. Maandag 
6 juli om 20.30 uur.

Theater van Santen 
De Kleine Prins woont op een kleine 
planeet met een roos en drie vulkaan-
tjes, waarvan er twee werken en de 
derde niet - nou ja, je weet maar nooit! 
Op een dag verlaat de prins zijn pla-
neet om te zien hoe de rest van het 
heelal eruit ziet. Op zijn avontuurlijke 

reis naar andere planeten komt hij een 
aantal bijzondere volwassenen tegen, 
en beleeft hij meer dan hij ooit voor 
mogelijk had gehouden... 

Het verhaal bezit alle kwaliteiten om 
kinderen en ook grote mensen te la-
ten wegdromen in fantasieën die geen 
grenzen kennen. Een levendige mini-
musical met live muziek, dans en een 
flinke dosis humor. Woensdag 8 juli 
om 14.30 uur.

Musical groep 8
Het laatste jaar van de Bernadette ba-
sisschool kun je natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan, dat moet je afslui-
ten met een klapper! Zoals ieder jaar 
presenteert groep 8 van de Bernadette 
basisschool Mariahout de schoolmusi-
cal. Deze voorstelling is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Donderdag 9 juli 
om 14.00 uur. 

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

Beek en Donk - De 
Ekkermuzikanten repeteren elke 
maandag in De Schuurherd, 
welke slechts door een schut-
ting is afgeschermd van het Willy 
Notenplein.  De bewoners van dit 
plein kunnen dus elke week (of ze 
willen of niet) genieten van een 
‘muzikale’ avond. 

5 jaar geleden ontstond daarom 
het idee voor een ‘sorry’ concert. 
Hierin vonden de Ekkermuzikanten 
de oplossing om de geluidsoverlast 
goed te maken. Het idee werd 
door de bewoners van het Willy 
Notenplein heel goed ontvangen. 
Zo goed zelfs dat ze nu ieder jaar 
worden uitgenodigd. Als afsluiting 
van de repetities voor de vakantie, 
wordt daarom al voor de 5e keer 
een ‘sorry’ concert georganiseerd. 
De afgelopen 4 jaar bleek het 
een gezellig treffen met ook veel 
belangstellenden van buiten het 
plein. Er wordt gezorgd voor een 

drankje en er is gezellige muziek.
De avond is gepland op maan-
dag 6 juli,  start om 20.00 uur 
en duurt tot ongeveer 22.00 uur.  
De Ekkermuzikanten zijn te vin-
den in het midden van het Willy 
Notenplein. De toegang is gratis 
en natuurlijk is iedereen  van harte 
welkom. Het enige wat niet gere-
geld kan worden is het weer. Bij 
slecht weer wordt het concert ver-
plaatst naar maandag 13 juli. 

Wilt u meer weten over de 
Ekkermuzikanten? Kijk dan op 
www.ekkermuzikanten.nl. Zij zijn 
nog op zoek naar een klarinettist 
(e ) om hun blaaskapel te komen 
versterken. Bent u een liefheb-
ber van blaasmuziek dan bent u 
van ook harte welkom op het 25e 
Ekkerfestival, dat gehouden wordt 
op zondag 1 november in zaal 
Dave v.d. Burgt. Aanvang 13.30 
uur. Ook hier is de toegang hele-
maal gratis. 

5e ‘Sorry-concert’ voor bewoners 
Willy Notenplein

Foto van het ‘Sorry-concert’ in 2014

Foto van het ‘Sorry-concert’ in 2014Tweedehands fi etsenbeurs in 
Lieshout
Lieshout – Harmonie St Caecilia houdt 
zaterdag 22 augustus een tweedehands 
fietsenbeurs. Ben je op zoek naar een 
fiets of wil je er een kwijt? De fietsen-
beurs, op de speelplaats van kindcen-
trum de Sprankel, is de ‘place to be.’ 

De beurs start om 11.00 uur in de 
morgen en stopt om 15.00 uur. Van 
kinderfietsjes, tot een fiets om mee 
naar de middelbare school te fietsen. 
Kinderstoeltjes en fietstassen, op de 
beurs is het te vinden. Toegang tot de 
beurs is gratis.

De harmonie zorgt voor een leuke be-
ginvoorraad van fietsen, maar hoe meer 

fietsen, hoe beter! De te verkopen fiet-
sen kunnen ingeleverd worden op de 
dag van de beurs, vanaf 9.00 uur tot 
de opening  om 11.00 uur. De verkoper 
bepaalt wat de fiets moet opleveren, 
het verkopen doen de aanwezige har-
monieleden. Tussen 15.00 en 16.00 uur 
kan het geld, of een niet verkochte fiets 
weer opgehaald worden. 

De harmonie organiseert de beurs om 
geld in te zamelen voor haar jubileum-
feest in het voorjaar van 2016. Vijftien 
procent van de opbrengst gaat naar de 
muziekvereniging. 
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Beek en Donk – De Beek en 
Donkse voetbalclub Sparta’25 
viert in 2015 het 90-jarig bestaan 
van de vereniging in drie speciale 
jubileumweekenden. Afgelopen 
weekend werden de eerste acti-
viteiten gehouden. Zaterdag werd 
het jubileumjaar afgetrapt met een 
wedstrijd tegen Helmond Sport. 
Een dag later vond er een rommel-
markt op het voetbalterrein plaats.

Flitsend begin
Ruim 750 toeschouwers kregen 
een leuke wedstrijd voorgescho-
teld op Sportpark ’t Heereind. De 
Spartanen kenden een flitsende 
start. Na amper 20 seconden spelen 
kon spits Robert Engels voor doel 
uithalen, maar doelman Wouter 
van der Steen wist redding te 
brengen namens de Helmonders. 
Hierna wist Helmond Sport de 
wedstrijd direct naar haar hand te 
zetten en de geboden kansen wer-
den effectief benut. Binnen een 
tijdsbestek van ruim 15 minuten 
liet de betaald voetbal organisatie 
driemaal van zich zien. Marc Koot 
tekende voor de openingstreffer 
(5’ 0-1), gevolgd door goals van 
verdedigers Gillian Justiana (9’ 0-2) 
en Aleksandar Bjelica (16’ 0-3).

De mooiste goal
Na bijna een half uur spelen wist 
de Beek en Donkse tweedeklasser 

een tik uit te delen aan Helmond 
Sport. René Brouwers luisterde zijn 
rentree bij de groen-witten op met 
de mooiste goal van de avond. Hij 
krulde een vrije trap vanaf punt 
strafschopgebied in de verste krui-
sing, buiten het bereik van de kee-
per (27’ 1-3). Niet veel later kregen 
de Helmonders hun marge van drie 
goals weer terug op het scorebord. 
Na een verdedigingsfout kon spits 
Thomas Schilders gemakkelijk af-
ronden (29’ 1-4). Voor rust kreeg 
diezelfde Schilders nog een kans op 
de 1-5, maar hij trof de lat.

Ander niveau
In de rust vonden veel 

spelerswisselingen plaats, waar-
door beide teams bijna met een 
compleet nieuw elftal op het veld 
verschenen. Met name het niveau 
bij de bezoekers was na rust dras-
tisch lager en dit kwam de wed-
strijd niet helemaal ten goede. Toch 
wist Helmond Sport een kwartier 
voor tijd de score nog een keer te 
vergroten, middels een penalty na 
een ongelukkige handsbal bij de 
Spartanen(76’ 1-5). 

Na afloop van de wedstrijd werd 
de avond gezellig voortgezet in de 
kantine, waar de band ‘Die Milka’s’ 
voor de muzikale opluistering zorg-
de voor de vele aanwezigen. 

Het volgende jubileumweekend 
bij Sparta’25 wordt gehouden van 
28 tot en met 30 augustus. In dit 

weekend vinden achtereenvol-
gens de 90’s party, Spartade en de 
Spartan Color Experience plaats.  

Sportend Laarbeek
voetbal Jubileumjaar Sparta’25 afgetrapt met wedstrijd tegen Helmond Sport 

Sparta’25 kijkt terug op fantastisch 
eerste jubileumweekend

De selectie van Helmond Sport samen met enkele jeugdspelers van Sparta’25

Helmond Sport neemt het doel van de groen witten onder vuur

Beek en Donk - Dankzij een enthousiast pu-
bliek, een sterk team vrijwilligers en prachtige 
weersomstandigheden is het eerste van de 
drie jubileumweekenden in het kader van het 
90-jarig bestaan zeer succesvol verlopen. Op 
zaterdag 27 juni begon de jeugd van Sparta’25 
met onderlinge wedstrijden tegen de jeugd van 
Helmond Sport. De toestroom van vele ouders 
en kinderen zorgden voor een prima sfeer op ’t 
Heereind. 

Die sfeer werd alsmaar beter toen 750 toe-
schouwers de jubileumwedstrijd tussen de eerste 
teams van Sparta’25 en Helmond Sport bijwoon-
den. Deze zagen de professionele voetballers 
van Helmond Sport met 1-5 zegevieren bij de 
groen witten. Dat de terrassen na de wedstrijd 
volstroomden behoeft geen enkele verklaring. 
Zingende sfeermakers Die Milka’s zorgden voor 
prima entertainment, mede ondersteund door 
lokaal muzikaal talent dat door de voetbalclub 
zelf is opgeleid.

Op zondag 28 juni hield Sparta’25 na tientallen 
jaren weer een eigen rommelmarkt. Het aantal 
rommelmarkten in de regio is natuurlijk niet ge-
ring, maar door de extra aandacht die er door de 

organisatie aan is gegeven, was het een hele spe-
ciale en uitgebreide markt met een leuke uitstra-
ling, goede sfeer, circa 1.000 bezoekers, en goe-
de opbrengsten voor zowel de standhouders als 
de voetbalclub. Zowel mensen van buitenaf als 
Spartanen probeerden hun waar te verkopen en 
ook een speciaal team van Spartaanse verkopers 
verkocht de spullen die door leden in de weken 
daarvoor waren aangeleverd. Toen de bezoe-
kers weer huiswaarts keerden en de standhou-
ders hun niet verkochte spullen weer in de auto 
moesten laden, kon Sparta’25 terugkijken op een 
fantastisch eerste jubileumweekend. Sparta’25 
bedankt de jubileumwedstrijdcommissie en rom-
melmarktcommissie die deze evenementen tot 
een succes hebben gemaakt en alle vrijwilligers 
die door deze commissies zijn ingezet gedurende 
het afgelopen weekend.

Dit alles smaakt naar meer! Het tweede jubile-
umweekend vindt plaats van vrijdag 28 tot en 
met zondag 30 augustus aan het einde van de 
vakantie. De speciaal aangestelde commissies 
zijn zeer druk doende om de ‘Legends of the 
90’s Party’, de ‘Spartade’ en de ‘Spartan Color 
Experience’ tot een onvergetelijk succes te ma-
ken. Meer informatie volgt.
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Lieshout - Traditioneel vindt op de 
derde zaterdag van juni bij Krijgsman 
Soranus de jaarlijkse wedstrijd om 
de Jumbo trofee plaats. Winnaar is 
diegene welke in 25 pijlen de meeste 
punten boven het gemiddelde van 
het afgelopen jaar schiet.

Dit jaar ging Nelly v.d. Laar met de eer 
strijken. Ze schoot 32 punten meer 
dan het gemiddelde dat ze moest 
schieten. Bij de jeugd ging Jeffrey v.d. 
Post voor de tweede maal op rij met 
de titel naar huis met een plus van 22 
punten.

Persoonlijke uitslagen
Nelly v.d. Laar 182 (+32); Maarten 
v.d. Elzen 208 (+13); Willem Beks 223 
(+6); Ad Endevoets 239 (+6); Paul v.d. 
Broek 217 (+4); Theo v.d. Laar 192 
(-1); Rik v.d. Westerlo 218 (-2); Arjan 
v.d. Heuvel 208 (-6); Toos v.d. Graef 
152 (-8); Rita Endevoets 140 (-26); 
Yvonne Robbescheuten 159.

Jeugd 
Jeffrey v.d. Post 140 (+22); Ziggy 
Daniels 161 (-10) Dion Thielen 163 
(-10) Jim Daniels 89 (-53).

Op deze avond werden ook de jaar-
prijzen uitgereikt. Hoogste stijger 
bij de jeugd was Dion Thielen met 
173,18 punten. Bij de dames was dat 
Toos v.d. Graef met 159,55 punten. 
Bij de heren Arjan v.d. Heuvel met 

214,36 punten. Hoogste schutter was 
Ad Endevoets met een gemiddelde 
van 9.33 punten.

Donderdag was HBV de Eendracht uit 
Aarle-Rixtel op bezoek bij Krijgsman 
Soranus. Er werd geschoten volgens 
het nederlaagtoernooi. ook daar was 
Krijgsman Soranus niet tegen op-
gewassen, zo ging de winst naar de 
Eendracht. De hoogste score was wel 
van Lieshoutse zijde, Ad Endevoets 
schoot 234 punten bijeen. Hieronder 
de uitslagen.

Ad Endevoets 234; Rik v.d. Westerlo 
225; Willem Beks 215; Arjan v.d. 
Heuvel 215; Paul v.d. Broek 211; 
Maarten v.d. Elzen 207; Theo v.d. Laar 
201; Nelly v.d. Laar 167 en Yvonne 
Robbescheuten 152.

badminton

Lieshout - Met nog enkele weken te 
gaan hebben de badmintonners het 
seizoen afgesloten met een buiten-
het-badminton-om activiteit. Op het 
scoutingterrein in Lieshout hebben 
zij een leuke avond gehad, waarbij 
het afgelopen seizoen nog een samen 
werd doorgenomen.

Scoutingterrein
Na vele jaren te gast te zijn geweest bij 
de gastvrije familie van den Biggelaar 
heeft Badminton Club Lieshout dit jaar 
haar jaarafsluiting gehouden op het 
scoutingterrein, aan de Herendijk in 
Lieshout. Niet alleen de locatie was an-
ders ook werd deze keer de seizoens-
afsluiting voor het eerst door Corine 
Gevers en Richard Essers georgani-
seerd. In de afgelopen jaren stonden 
steevast Marianne en Hennie Arends 
klaar om deze activiteit te organiseren. 

Dankzij een behoorlijke opkomst en 
dankzij prima weer is de seizoensaf-
sluiting ‘goed en gezellig’ verlopen. 
De leden werden na de ontvangst met 
koffie/thee en huisgemaakte cake on-
derverdeeld in vier groepen en moes-
ten met die groep enkele spellen doen. 
Het was duidelijk te zien dat de bad-
mintonners andere kwaliteiten hadden 
dan bijvoorbeeld darten: het aftellen 
van 1001 naar 0 duurde immers véél 
langer dan verwacht. En, het afsluiten 
met een ‘dubbel’ werd snel van de 
agenda gehaald toen bleek dat me-
nige badmintonner niet eens in staat 

was om het bord te raken. Ook bij het 
‘spijker slaan’ bleek dat badmintonnen 
écht iets anders is. Uiteindelijk werd 
besloten de stam voor het ‘spijker 
slaan’ in te korten, maar ook dat ging 
niet zonder slag of stoot. 

Dankzij de hulp en de gastvrijheid 
van de Scouting Lieshout werd de 
avond afgesloten met een behoorlijk 
kampvuur. Zo behoorlijk zelfs dat de 
aangeschoven leden steeds meer af-
stand namen, om te ontkomen aan de 
enorme hitte die de brandende pallets 
veroorzaakten. Rondom het kampvuur 
was volop ruimte om het afgelopen 
seizoen nog eens te evalueren en bij te 
praten met de mede-badmintonners. 

Nog enkele weken te gaan
Ondanks de activiteit in het kader 
van de seizoensafsluiting blijven de 
badmintonners van Badminton Club 
Lieshout nog even doorsporten: de 
sporthal is immers nog open en dus 
kan er nog wekelijks gesport worden. 
Omdat het seizoen echter voorbij is, 
gaan ze niet meer trainen en wordt 
er alleen nog maar wat vrij gespeeld. 
De allerlaatste speelavond van dit sei-
zoen is op woensdag 15 juli. Dan be-
gint de zomerstop die dit jaar duurt tot 
woensdag 2 september: dan wordt de 
eerste speelavond afgewerkt van het 
seizoen 2015/2016.

Seizoensafsluiting bij Badminton 
Club Lieshout 

handboogschieten

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij de 
Eendracht was donderdagavond 25 
juni in Lieshout voor het verschieten 
van de wedstrijd tegen HBV Krijgsman 
Soranus. Voor de deelname aan dit 
jaarlijkse nederlaagtoernooi was de 
Eendracht met 11 schutters present. 

Bij dit toernooi werd uitgegaan van het 
gemiddelde van de behaalde resultaten 
van de afgelopen 3 jaar. Dit betekende 
voor Krijgsman Soranus dat zij een 
gemiddelde van 198 punten moesten 
schieten en de Eendracht 168 pun-
ten. Bij het bepalen van het resultaat 
bleek dat HBS de Eendracht 2244 pun-
ten in totaal had geschoten. Dit was 

gemiddeld 204 punten per schutter. 
Krijgsman Soranus kwam uit op gemid-
deld 192 punten per schutter. Dit be-
tekende een zeer mooie overwinning 
voor HBS de Eendracht met maar liefst 
42 punten. Aan het einde van het ne-
derlaagtoernooi zal blijken welke prijs 
dit oplevert. Hoogste schutters van de 
Eendracht werden Erwin Wijnhoven en 
Frank Schepers. Zij schoten beide 231 
punten waarbij Erwin een 10 na schoot 
en Frank een 9.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven           231 - 10 na
2. Frank Schepers  231 - 9 na

3. Toon van Hoof            227
4. Walter Jansen            220
5. Arno Donkers              206
6. Jo Maas              202
7. Jan van Rooij            201
8. Henk Verachtert           200
9. Paul van Bakel              187
10. Geert v. Ganzenwinkel           177
11. Martien v/d Graef           162

Op donderdag 2 juli neemt HBS de 
Eendracht deel aan het toernooi van HBV 
DHSZOD in Heusden, aanvang 20.00 uur.

Overwinning de Eendracht op 
nederlaagtoernooi Krijgsman Soranus 

Jonge schutters Strijd in Vrede blijven presteren

Beek en Donk – Strijd in Vrede schoot 
de afgelopen twee zaterdagen thuis te-
gen verenigingen in het kader van het 
Zwaantoernooi. Tijdens beide wed-
strijden over een afstand van 25meter 
liet de kersverse jonge koning Wietse 
Aarden zien dat hij niet voor niets de 
titel ‘koning’ mag dragen. Op beide 
avonden was hij de hoogste schutter 
van alle aanwezige schutters.

Op zaterdag 20 juni deed hij dat met 
een score waardoor het clubrecord bijna 
sneuvelde. Met series van 47, 50, 49,49 
en 48 eindigde Wietse op 243 punten. 
In ieder geval een dik persoonlijk record. 
Op zaterdag 27 juni was zijn score van 
233 opnieuw goed om bovenaan te ein-
digen. Deze avond kwamen de gasten 
uit Helmond, Haagse Rozenknop.

Uitslag 27 juni
Wietse Aarden 233, André Goedemans 
222, Henk Caris 214, Wim van de 
Kerkhof 201, Toon van Lieshout 198, 
Martien van Deurzen 196, Antoon 
Leenders 191, Wim van den Eijnden 
172, Auke Segers 170 en Theo van den 
Dungen met compound 227.

Jeugd-FitaAlmere
Zondag 28 juni waren twee jeugdschut-
ters van Strijd in Vrede actief tijdens een 
jeugd-Fita in Almere. 
Damian Vaes en Lise van den Boom 

gingen ieder met een mooie medaille 
vanuit Almere terug naar huis. Damian 
met een zilveren voor de tweede plaats 
in zijn klasse. Lise won in haar klasse een 
gouden plak. De prijzenkasten van deze 
twee talentvolle jeugdige schutters raken 
op deze wijze snel ‘overvol’. 

Nederlands Kampioen Veldschieten
Junior Mark Kanters kan ook weer zijn 
prijzenkast aanvullen met een mooie 

prijs. Afgelopen weekend in Zoetermeer  
Nederlands Kampioen Veldschieten in de 
klasse heren recurve junioren. Met een 
boog en pijlen kun je dus de handboog-
sport op allerlei verschillende manieren 
uitoefenen. Op de kortere of de langere 
afstanden of in het veld of tijdens 3-D 
of gewoon een pijltje schieten tijdens 
trainingen op de club. Mogelijkheden 
genoeg voor elke liefhebber van het 
boogschieten.

Mark Kanters

Wij zijn ter uitbreiding van ons keukenteam 
op zoek naar een fulltime of partime:

Voor onze nieuwe á la carte restaurant. 

Dorpsstraat 92 - 5735 EG - Aarle-Rixtel 

Alleen sollicitatie met motivatie, CV en pasfoto 
worden in behandeling genomen.

Mail naar xmpan6@gmail.com.

• Chef-kok
• Zelfstandig werkend kok
• Aankomende Souschef
• Medewerker bediening

Het talent van deze week, Ronald Mastbroek, kan zijn bon tot 
donderdag 9 juli ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Ronald Mastbroek

Ronald Mastbroek wist de derde wedstrijd van het 
Koningsvissen te winnen van H.S.V. Het Geduld. 
Hij ving de meeste vis. 

H.S.V. Het Geduld 
Ronald Mastbroek
H.S.V. Het Geduld 

Krijgsman Soranus schiet om 
Jumbo trofee
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Beek en Donk - De derde wedstrijd om 
het koningsvissen, maar de eerste van 
de twee op het kanaal is in de han-
den gevallen van Ronald Mastbroek. 
Ronald Mastbroek ving de meeste vis, 
maar Ronald Bosmans had weer wat 
meer aan gewicht gevist. 

Samen kwamen ze na de telling uit 
op 47 punten, maar omdat het aan-
tal boven het gewicht gaat is Ronald 
Mastbroek de winnaar van de dag. Op 
de tweede plaats kwam Geert Kremers 
met 45 punten en derde werd mark 
Geurts met 44 punten van het dag 
klassement. Mark staat in het  alge-
meen klassement op het moment bo-
venaan, maar de concurrentie ligt op 
de loer.  Het is al ongemeen spannend 
aan het worden in de top. Bij de mid-
denmoot zijn de kansen ook nog niet 
helemaal verkeken, er komen immers 
nog vijf wedstrijden aan om het een en 
het ander recht te zetten. Bij de jeugd 
is de start ook niet helemaal vlekkeloos 
verlopen. Marc Wijgergangs, de rege-
rend kampioen, heeft na drie wedstrij-
den nog geen een punt gescoord. Ook 
bij Teun Bosmans gaat het allemaal 
nog wat stroef, maar hij neemt wel de 
leiding in het jeugdklassement.

Op zaterdag 11 juli staat alweer de 
vierde wedstrijd gepland en wel aan 
vijver de Koppelen, de loting is om 
13.30 uur en de wedstrijd gaat van 

start om 14.00 uur. Kijk voor uitslagen 
en standen op www.hsvhetgeduld.nl.

NIEUW IN DE VERKOOP
4 WONINgEN PlaN D’N HOgE SUUtE tE MaRIaHOUt

WWW.HEUVEl.Nl

Hoofdstraat 155 - 5706 al  Helmond - info@heuvel.nl

WéRKt VOOR U

t 0492 - 661 884

Zeer interessant geprijsd!
tussenwoning al te koop vanaf € 175.500,- (vrij op naam) 
Casco al te koop vanaf € 165.250,- (vrij op naam)

Hoekwoning al te koop vanaf € 183.500,- (vrij op naam) 
Casco al te koop vanaf € 173.250,- (vrij op naam)

- Alles bespreekbaar;
- Veel eigen inbreng mogelijk;
- Kleinschalig project, bouw kan daardoor snel starten;
- Standaard inclusief keuken en badkamer;
- 3 Slaapkamers;
- Vaste trap naar ruime zolderverdieping;
- Ruime en diepe tuin (gunstige bezonning);
- Warme architectuur en hoogwaardige materialen.

Neem contact met ons op en 
kom snel aan tafel met ons en de ontwikkelaar!

vissen biljartenKanaalwedstrijd prooi voor de Ronalds

Ronald Mastbroek

Biljartvereniging 
Van de Rooje

Dave (l) en Mark (r) van de Burgt

Beek en Donk - De laatste jaren is het 
een en al Burgt wat de klok slaat. Ging 
enige jaren terug Mark enkele keren 
met de hoogste eer strijken, inmiddels 
is zijn neef Dave hem voorbij gestreefd. 
Ondanks een ‘luchtje’ aan het derde  
kampioenschap, wat uitgebreid beschre-
ven is.

Doch verwacht niet van een motorcrosser 
dat die het erbij laat zitten, liever sterven 
dan opgeven is wat je van die makkers 
kunt verwachten. Arie, pa van de één, 
oom voor de ander, geniet op afstand en 

zou wel eens een sta in de weg kunnen 
vormen. Zijn motto: “Ik geef niets cadeau, 
ze moeten er maar voor werken”. En… er 
liggen meer biljarters op de loer, ook hij.

Beide een bosje bloemen en de avond 
werd gezellig voortgezet, niet alleen met 
babbelen maar ook tafelen en probe-
ren via een videospel een overwinning 
te boeken. Dat alles onder het toeziend 
oog van de Amerikaanse gast Frank, die 
zag dat alles op rolletjes liep. Hoe was dat 
spreekwoord ook weer, iets met twee en 
drie…

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 
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Beek en Donk - Ton van de Hurk zal 
dit jaar met andere ogen de Tour de 
France volgen. Hij is namelijk één 
van de deelnemers aan ‘De Andere 
Tour’.

Tour-du-Jour
ASR Verzekeringen stuurde begin 
dit jaar een brief aan alle mensen 
van 60 jaar en ouder met een pensi-
oenverzekering bij deze maatschap-
pij. Om te laten zien dat oudere 
mensen met een gezonde levensstijl 
nog prima kunnen presteren, is het 
de bedoeling via selectie een ploeg 
van 42 mensen te selecteren. Die 
gaan de 21 etappes van de Tour de 
France rijden, één dag voordat het 
werkelijke circus door de straten zal 
zoeven. De tocht zal er heel bijzon-
der uitzien, want er wordt gereden 
op een tandem. Twee ouderen op 
die tandem, vergezeld door een be-
geleidingsvoertuig en een camera-
motor, fietsen de volledige etappe 
van de volgende dag. Via het RTL-
programma ‘Tour du Jour’ wordt er 
elke tourdag verslag gedaan van 
deze alternatieve tour. 

Geldrop
Ton vertelt dat hij zich meteen 
heeft opgegeven voor de selectie. 
Omdat zijn grote hobby fietsen is, 
is dit een kolfje naar zijn hand. De 
150 ingeschreven belangstellenden 
komen op 3 juni van dit jaar naar 
Sportcentrum Papendal, waar ze 
worden ontvangen door hun ploeg-
leider Thomas Dekker. Naast een 
selectie op sportief gebied wordt er 
gekeken naar de andere kenmerken 
van de persoon. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk, dat je om kunt gaan met 
de media en je een mooi verhaal 
kunt vertellen. Behalve zestigers zijn 
er nog veel oudere wielrenners. Een 
van de deelnemers is 87 jaar oud. 
Behalve Thomas Dekker zijn ook 
Joop Zoetemelk en Jan Janssen aan-
wezig om als oud-wielrenners de 
dag luister bij te zetten. Het aantal 
van 150 belangstellenden wordt op 
deze dag teruggebracht tot 42 ren-
ners. De teammaat van Ton wordt 
ook bekend. Dit is Jan van Lith uit 
Geldrop. “Ze zullen er wel rekening 
mee hebben willen houden, dat we 
elkaar goed moeten kunnen ver-
staan”, vertelt Ton met een glim-
lach.

Fietsvakantie
Het evenement van ASR 
Verzekeringen moet in verband met 
de deelnemers en de omstandighe-
den wel wat concessies doen. De 
kenmerken van een tandem zorgen 
voor wat veranderingen in de route. 
Zo kunnen steile hellingen en lange 
afdalingen niet met dit type fiets 
worden afgelegd, maar de conditie 
van de heren wordt danig op de 
proef gesteld. Daarnaast kan op de 
dag voor de tour niet het hele par-
cours worden afgezet, de deelne-
mers rijden in het gewone verkeer 
en dus ook niet over de autoweg. 
Ton rijdt de 18e etappe op woens-
dag 22 juli van Cap naar Saint-Jean-
de-Maurienne. De originele etappe 
gaat over 186,5 km en staat te boek 
als een bergetappe. Vooropstaat dat 
de deelnemers van dit evenement 
laten zien dat mensen van boven 
de zestig nog lang niet afgeschre-
ven zijn. Voor de deelnemers is het 
vooral een eer om mee te mogen 
doen en daarnaast een goede test 
voor hun sportiviteit. Voor Ton is 
het ook een onderdeel van zijn va-
kantie samen met fietsvrienden, die 
hij doorbrengt aan de voet van de 
Alpe d’Huez.

Mierlo/Laarbeek – Rolschaatsvereni-
ging Olympia uit Mierlo kan met 
trots terugzien op het Nederlands 
Kampioenschap Kunstrolschaatsen, 
welke afgelopen weekend door de 
vereniging, in samenwerking met de 
Nederlandse Rolschaatsbond werd 
gehouden. Niet alleen op de organisa-
tie, maar ook op de prestaties van de 
rijdsters.

Behalve rijdsters van Olympia, na-
men ook rijdsters/rijders van vereni-
gingen uit Winschoten, Zaandam, 
Nieuwegein, Moerkapelle, Kerkdriel, 
Beek en Donk en Valkenswaard deel 
aan dit Nederlands Kampioenschap. 
Afgelopen wedstrijdseizoen hebben de 
deelnemers zich  gekwalificeerd voor 
deze kampioenschappen. In iedere ca-
tegorie streden de beste rijders/sters 
om het eremetaal.  Het kampioen-
schap bestond uit de discipline Figuren 
en Vrijrijden. 

De Laarbeekse Colet Claessens (RV 
Olympia) nam deel aan de disci-
pline Figuren in de categorie Senior 
Dames. Het gehele jaar worden de 
prijzen verdeeld over Dyana v.d. 
Doelen (Valkenswaard), Sylvia Pistorius 
(Nieuwegein) en Colet Claessens. 
De overige senioren kwamen in 

voorgaande wedstrijden te kort op de 
top 3. Ook nu ging de strijd weer tus-
sen de genoemde rijdsters, alhoewel 
Dyana vanaf het eerste Figuur royaal 
de leiding pakte en deze ook niet meer 
afstond. Het onderlinge verschil tussen 
Sylvia en Colet was zeer minimaal. Na 
het eerste Figuur stond Colet 2e en ook 
het 2e Figuur was de winst voor Colet. 
Helaas verliep  het 3e Figuur voor Colet 
niet hoe ze het graag zou willen, Sylvia 
profiteerde van deze fout en kwam 
na 3 Figuren op de 2e plaats. Het 4e 
Figuur won Colet van Sylvia, maar de 
achterstand die ze in het 3e Figuur had 
opgelopen kon zij  niet meer goed ma-
ken, waardoor Colet op de 3e plaats 
eindigde in het eindklassement.

Internationale wedstrijden
Na de prijsuitreiking werd bekend ge-
maakt dat Colet Claessens voor zowel 
de Europese Kampioenschappen (Italië) 
én Wereldkampioenschappen Figuren 
is geselecteerd, dit WK wordt gehou-
den in Columbia! Naast Colet zijn nog 
een aantal clubgenoten geselecteerd 
voor internationale wedstrijden.

Met een super trots gevoel gaan zowel 
de Beek en Donkse trainster Jeanne 
Janssens én de rijdsters van Olympia de 
zomervakantie tegemoet. In de vakan-
tie wordt door de geselecteerden veel 
getraind, om op het huidige niveau te 
blijven,  de overige hebben een aantal 
weken vakantie. 

‘De Andere Tour’ voor Ton

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Ton van de Hurk

wielersport rolschaatsen

Beek en Donk/Mierlo - Het 
Nederlands Kampioenschap 
Kunstrijden vond op zaterdag 
27 en zondag 28 juni plaats in 
Mierlo. De wedstrijd waar deze 
rijdsters tijdens het seizoen naar 
toe werken. Het rolschaatsseizoen 
begint in april en eindigt eind 
juni. Dit lijkt misschien kort, maar 
in die korte periode wordt er veel 
van de rijdsters gevraagd. 

Elke week trainen op je figuren en 
de kür (zowel sprongen, pirouet-
ten als passen) en dan proberen te 
pieken op de juiste momenten. 

Op zaterdag 27 juni werd be-
gonnen met de figuren, Cloë de 
Ridder, Anne van Melis, Kimberly 
van Schijndel, Michelle de Koning 
en Birgit van Berlo namen hieraan 
deel.  Birgit had de moeilijke taak 
om haar titel te verdedigen, ze was 
erg gespannen waardoor ze een 
behoorlijke fout maakte en daar-
om de titel niet behaalde. 

Voor Cloë en Anne was het de eer-
ste keer dat ze deel mochten ne-
men aan het NK, super spannend 
dus. Cloë reed nette figuren. Anne 
reed ook hele nette grote figuren 
maar de lus is toch het moeilijk-
ste onderdeel en die ging redelijk. 
Kimberly en Michelle kwamen uit 
bij de Espoirs en waren erg tevre-
den over hun figuren. 

Uitslag: 
Junioren: Birgit van Berlo 3e , 
Supermini’s: Cloë de Ridder 6e, 
Mini’s:  Anne van Melis 4e,
Espoirs: Kimberly van Schijndel 5e 
en Michelle de Koning werd 7e. 

Zaterdagavond werden de korte 
kuren gereden. Marloes reed een 
zeer nette kür. Op zondag wer-
den de lange kuren gereden, Cloë 
reed haar eerste NK met haar kür 
en heeft laten zien wat ze kon. 
Michelle en Kimberly reden beide 
een goede kür. Kimberly reed haar 
beste kür van dit seizoen, ze is er 
een tijdje uit geweest in verband 
met een breuk, maar ondanks 
dat zeer goed gereden. Marloes 
heeft twee hele nette kuren laten 
zien wat resulteerde in een bron-
zen medaille. Door haar resultaten 
van het afgelopen seizoen is ze 
geselecteerd voor de interland in 
Duitsland.

Uitslag zondag: 
Supermini’s: Cloë de Ridder 8e, 
Espoirs: Kimberly van Schijndel 6e, 
Michelle de Koning 7e 
Senioren: Marloes Kluitmans 3e. 
Iedereen en zeker ook de trainsters 
proficiat met het behaalde resul-
taat en Marloes heel veel succes 
bij de interland in Duitsland.

EK- én WK-ticket voor Colet Claessens 

 Colet Claessens uit Lieshout

2x brons RC de 
Oude Molen 
tijdens NKK 
Mierlo

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl



Donderdag 2 juli 201538 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 24 juni 
1. Marian en Cellie 66,15%
2. Wim en Erik 63,02%
3. Ria en Bets 59,90%
4. Gerda en Ellen 52,08%
5. Leo en Diny 51,56%
 
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Kijk 
ook op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 24 juni
1. Annie en Thera      65,48%
2. Maria en Elly 65,18%
3. Jo en Riet 63,99%
4. Jannie en Bernadette  61,61%
5. Maria en Antoon 58,63%

De volgende zitting is op woensdag 8 juli. 
Zomerbridge voor iedereen. Ook voor 
niet-leden. Plaats: Café-Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 18 juni
1.Toon en Roos                 62,50%
2.Ans en Kori                     59,17%
3.Jo en Mari                       55,83%
4.Wim en Lambert           52,50%
5.Tonnie en Corrie           51,67%

Uitslag donderdag 25 juni
1.Wim en Lambert          65,00%
2.Roos en Corrie              60,00%
3.Maria en Jan                 55,83%
   Tonnie en Hans            55,83%
5.Mia en Ans                    41,67%

De volgende zitting is op donderdag 2 juli, 
19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 30 juni
1. Diny en Jos            67,50%
2. Cor en Nelly             60,00%
3. Tony en Riet            56,50%
4. Mieke en Diny            53,00%
5. Lien en Rie 52,00%

De volgende zitting is op dinsdag 
1 juli, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Poort van binderen
Uitslag dinsdag 30 juni
1. Iet en Trees                       59,13 %
2. Mien en Jos                       58,33 %
3. Corry en Frans                  57,94 %
4. Mieke en Leo                    55,95 %
5. Bets en Maria                    55,95 %

shopping sunday

FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl
Elektrische fietsen testdag met medewerking  

van Batavus, Gazelle, Koga en Sparta

Alleen op deze dag geven wij

25% korting
op fietstassen, manden, zadels, 

sloten en kinderzitjes

SHOPPING SUNDAY
GEOPEND VAN

11.00-17.00 UUR

haircombi
Mierloseweg 19  5707 AB Helmond  T 0492-550982 
www.haircombi.com
Haarproducten  Drogisterij producten Nagelproducten 
en Schoonheidsproducten, Kappersbenodigheden.

DE MANNEN KUNNEN ZICH GRATIS LATEN SCHEREN.
De Mannen Barbier (komt uit Londen) www.hairtrendforall.nl

DE MANNEN KUNNEN ZICH GRATIS LATEN SCHEREN.

Knallend de zomer in!

WE HEBBEN DE VOLGENDE KORTINGEN:
SUBTIL: GEHELE ASSORTIMENT 50% 
LOREAL: GEHELE ASSORTIMENT 30%
WELLA: GEHELE ASSORTIMENT 30%
KISS: GEHELE ASSORTIMENT 30%
SCHWARZKOPF: GEHELE ASSORTIMENT 30%
GOLDWELL: GEHELE ASSORTIMENT 25%
CND 20%
OP AL ONZE ELECTRONICA 20% 
VOOR DE KINDEREN IS ER EEN 
SPRINGKUSSEN AANWEZIG.

REBELLADY VOOR MOOIE DAMES KLEDING
WWW.REBELLADY.NL

combicentrum mierloseweg helmond

shopping sundayshopping sunday

Knallend de zomer in!

combicentrum mierloseweg helmond

5 juli

shopping sunday
mierloseweg helmond

ad
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m
m
u
n
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Fish ’n Food | The Read Shop | Bakkerij Frits van de Looveren
 Snackbar van Hamsvoort | Evers-Vos Tabak | Cafe ’T Huys

WOENSDAG 1 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

The Age of Adaline: 19:45

DONDERDAG 2 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

VRIJDAG 3 JULI 2015

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:45

Minions 3D NL: 16:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00

The Age of Adaline: 21:30

ZATERDAG 4 JULI 2015

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:45

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00

The Age of Adaline: 21:30

ZONDAG 5 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:30

Magic Mike XXL: 19:30

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Pitch Perfect 2: 19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

MAANDAG 6 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

DINSDAG 7 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

WOENSDAG 8 JULI 2015

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

AL ONZE ZALEN ZIJN 

VOORZIEN VAN AIRCO!

DE VETSTE BIOS

VAN NEDERLAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

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

bridgen Lieshoutse bridgeclub speelt door 
tijdens zomervakantie

Lieshout - De gezellige Lieshoutse 
bridgeclub ‘de Poort van Binderen’ 
is nog steeds erg blij met de mooie 
speellocatie, het Bavaria Brouwerij 
Café. Dit betekent dat er van de zo-
mer gewoon door gespeeld kan wor-
den in deze prachtige en sfeervolle 
zalen.
 
Omdat de club door de vakantie toch 
niet helemaal op volle sterkte is, krij-
gen alle bridgers uit Laarbeek en om-
geving – ook beginners en huiskamer-
bridgers  – hierbij het aanbod om een 
paar keer mee te komen spelen in de 
zomerperiode.  Dit is een mooie gele-
genheid om de sfeer eens te proeven, 
vrijblijvend en zonder verplichtingen, 
zonder echte competitie, laagdrempe-
lig, eigenlijk huiskamerbridge met een 
wat grote huiskamer!

Heb je zin om een keer te komen kij-
ken en vrijblijvend mee te doen? Je 
mag ook in je eentje komen, zij zoe-
ken een partner uit hun club voor je. 
Als je je als paar aanmeldt, dan passen 
ze dat ook in. De zomerperiode is van 
7 en 8 juli  tot en met 25 en 26 augus-
tus. De club speelt op dinsdagmiddag 
(aanvang 13.15 uur) en op woens-
dagavond (aanvang 19.15 uur) in 

Bavaria Brouwerij Café op de Heuvel 
in Lieshout. Wel graag één dag van 
tevoren bellen, zodat het schema kan 
worden aangepast:

Gerda Spek, tel. 0499–421980, 
dinsdagmiddag lijn, tel.
06-16390349, woensdagavond 
lijn, tel. 06-33922943 of mail naar 
poortvanbinderen@gmail.com.

Bridgeles
Denk je er al een tijd over om op brid-
geles te gaan? Ook dat gebeurt op de 
gezellige Lieshoutse manier: een ervaren 
bridger komt aan huis lesgeven; je moet 
wel met vieren zijn, anders werkt het 
niet. De les is gratis, enige voorwaarde is 
dat je lid wordt van de club. Zeg nou zelf, 
kan het nog laagdrempeliger? Ook hier-
voor kun je je opgeven bij bovenstaande 
telefoonnummers.

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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volleybalzeilen

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

BINDERSEIND 1 • 5421 CG GEMERT
T: +31 492-392498

E: INFO@GEERTSMAKELAARDIJ.NL

WWW.GEERTSMAKELAARDIJ.NL

Kopers opgelet: De oude vraagprijs-prijs van € 475.000,- k.k. is tijdelijk gewijzigd in een hele scherpe 
BIEDEN-VANAF-prijs, te weten € 395.000,- k.k.!  (woningruil bespreekbaar).
De boerderij mag onder voorwaarde gesplitst worden in 2 wooneenheden.
Deze woonboerderij met diverse bijgebouwen is gelegen tussen Boekel en Venhorst op een perceel van 
maar liefst 3000m2 in een unieke landelijke omgeving te midden van de weilanden. 

MAKELAARS •  TAXATEURS
Geerts

HOEKSTRAAT 5  VENHORST
Perc.opp: 3000m2 (meer grond bespreekbaar) 
Inhoud boerderij: 1325m3

Geerts Makelaardij 166x140.indd   1 29-06-15   10:46

Ga mee op watersportkamp met 
Zeilkamp LaarbeekLaarbeek – Al meer dan 40 jaar organi-

seert Stichting Zeilkamp Laarbeek een 
watersportkamp op de Loosdrechtse 
plassen. Tijdens het zeilkamp verblijven 
ze op het ‘Holtus’ eiland. In de afgelo-
pen jaren hebben al heel veel jongeren 
uit Laarbeek en omstreken dus al kennis 
gemaakt met ‘het’ eiland. 

Ook dit jaar houdt de stichting weer een 
geweldig watersportkamp. Hun doel is 
om jongens op een zeer laagdrempelige 
en gezellige manier in contact te laten 
komen met de watersport. Naast het 
zeilen kan er ook gekanood, gesurft en 
gevist (wel zelf visspullen en vergunning 
meenemen) worden. Ook worden er 
verschillende activiteiten georganiseerd, 
zodat er onderling ook wat competitie 
ontstaat. 

De doelgroep zijn jongens in de leeftijd 
van 12 tot en met 18 jaar (vanaf groep 8 
schoolverlaters) woonachtig in Laarbeek 
en Gemert-Bakel. Maar kom je uit een 
ander dorp uit de regio, dan ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom. Dit kamp 
is een fantastische manier om kennis te 
maken met watersport. Je kunt deelne-
men met vrienden, als je 4 of 5 vrienden 
meeneemt heb je mooi ‘een bootje vol’. 
Natuurlijk kun je je ook alleen inschrijven, 

want tijdens deze week worden ook 
vrienden voor het leven gemaakt! Het 
is natuurlijk ook leuk als je gewoon een 
keer zonder je ouders op vakantie wilt. 

Zeilen wordt vaak gezien als een dure 
sport, maar omdat ze met vrijwilligers 
werken (voldoen aan alle eisen) en al ja-
ren goede sponsors hebben, kunnen ze de 
kosten voor de deelnemers laag houden. 

 Als het je leuk lijkt om een week op 

kamp te gaan en van alles mee te ma-
ken? Dan is dit zeilkamp zeer geschikt 
voor jou. Dit jaar vindt het kamp plaats 
van 15 tot en met 22 augustus op het 
Holtus Eiland te Loosdrecht. 

Voor meer informatie:  
www.zeilkamplaarbeek.nl  of mail: info@
zeilkamplaarbeek.nl, ook te volgen op 
twitter @ZLaarbeek, instagram 
zeilkamp_laarbeek. Hopelijk zien ze jou 
dit jaar op dit geweldige eiland!

Mariahout - Het jaarlijks volleybal-
toernooi heeft zondag 28 juni weer 
plaatsgevonden in Mariahout, geor-
ganiseerd door De Oranjebar en korf-
balclub Flamingo’s. De weergoden za-
ten hen mee en het is een prachtige, 
sportieve dag geworden!
 
Een aantal van 23 teams hadden zich 
opgegeven. Aan dit toernooi nemen 
vrienden- en familieteams, buurtver-
enigingen en bedrijventeams deel. 
Het Oranjeplein was omgetoverd tot 
een heus volleybal wedstrijdterrein, 

waarbij gezellige muziek en een hapje 
en een drankje niet ontbraken.

De winnaar van vorig jaar, AJAX, heeft 
alles op alles gezet om deze titel te ver-
dedigen en het is ze gelukt! Voor het 
5e jaar op rij hebben deze mannen het 
toernooi gewonnen.

Bruisend volleybal 
toernooi De 
Oranjebar-
Flamingo’s 2015

Team AJAX, boven vlnr: Sander, Stan, Danny. midden vlnr: 
Paul, Joris, Jaccy. Zittend: uitblinker en belangrijkste kracht Roy

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

Totale

leegverkoop
 met kortingen

tot 70%

Goalball-clinic op Daltonbasisschool ‘t Otterke
Beek en Donk - Goalball is een werpbal-
sport oorspronkelijk bedacht voor men-
sen met een visuele beperking, maar 
wordt ook gespeeld door ziende men-
sen. Twee teams van drie spelers zitten 
tegenover elkaar in een veld van 18 bij 
9 meter. Elke speler heeft een afgeplakte 
bril op, zodat hij niets ziet.

De bal van 1,25 kg wordt met kracht 
over de grond van het ene team naar het 
andere geworpen. Zodra je de worp van 
de tegenstander hoort, stort je je ter aar-
de om die aansuizende bal uit je 9 meter 
brede doel te houden, snel op te rapen 
en terug te gooien in de hoop dat je te-
genstander zijn verdediging na de worp 
nog niet op orde heeft. Of pakt de bal en 
sluipt in twee seconden naar de andere 
kant van het veld om een verrassinngs-
schot uit een onverwachte hoek te lance-
ren. Goed luisteren, kracht, concentratie 
en tactiek, daar gaat het om!

Op zaterdag 20 juni zou een 
Goalball scholentoernooi gehouden 

worden in Utrecht, georganiseerd door 
Gehandicaptensport Nederland. Dit 
toernooi is bedoeld om met een team 
van 6 personen, waarvan minimaal één 
met een visuele beperking, aan (ziende) 
mensen te laten zien dat er nog heel veel 
mogelijk is als je slecht of niet kunt zien 
en dat het leuk is om samen te sporten.  
Noah van den Heuvel (leerling in groep 
6 op ‘t Otterke en zeer slechtziend, vi-
sus 8%) wilde graag mee doen samen 
met 5 klasgenootjes. Helaas ging het 
toernooi op het laatste moment niet 
door, wegens te weinig aanmeldingen.

Contactpersoon en opdrachtnemer 
Agnes van Berkel-Ottens (Samen 
Sportief te Eindhoven) kwam met het al-
ternatief om een Goalball-clinic te geven 
op school. Afgelopen dinsdagmiddag 
was het dan zover. Carlo (jeugdtrainer 
bij Goalball vereniging Haag88 en zeer 
slechtziend, visus 4%) en Lesley (sta-
giaire bij Samen Sportief) hebben de 6 
leerlingen van ‘t Otterke alsnog laten 
zien en ervaren wat Goalball nu eigenlijk 
is. Aan het einde van de clinic werd een 
heuse wedstrijd gehouden. Jeugdtrainer 
Carlo is afgelopen 13 juni met zijn team 
tweede geworden op het NK Goalball in 
Den Haag.
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 2 juliDonderdag 2 juli
8e Fun Trike Treffen Laarbeek 
t/m 5 juli
Heereindsestraat 8 (KPJ terrein) 
Beek en Donk

Vrijdag 3 juli 
WiSH Outdoor 
19.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’, 
Beek en Donk

Zaterdag 4 juli Zaterdag 4 juli 
WiSH Outdoor 
14.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’, 
Beek en Donk

Zondag 5 juli 
WiSH Outdoor 
14.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’, 
Beek en Donk

Maandag 6 juli Maandag 6 juli 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Vrij Bridgen (gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Harmonie st. Caecilia
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Dinsdag 7 juli 
Seizoensafsluiting concert 
Stoomafblaaskapel
19.30 uur, Eendrachtpleintje, 
Beek en Donk

Woensdag 8 juli 
Kindervoorstelling De kleine prins
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 9 juli Donderdag 9 juli 
Musical groep 8 Eenbes brede school 
Bernadette
14.00 en 19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 10 juli 
Tuinconcert O&U
19.30 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Clubkampioenschappen Budoclub 
Beek en Donk
18.30 uur, Gymzaal Otterweg, 
Beek en Donk

Zaterdag 11 juli 
LIVE @ Deja Vu: Certainly Rock en 
The Daltons!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Miss Montreal
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zondag 12 juli 
Garageverkoop
9.00 uur, Baron van Leefdaelstraat, 
Beek en Donk

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Maandag 13 juli 
Vrij Bridgen (gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 14 juli 
Zomerconcert harmonie De Goede Hoop
19.30 uur, Terras Café De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 15 juli 
Kindervoorstelling Bah Liefde
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 17 juli 
De Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 18 juli 
Tour dur Laarbeek
10.00 uur, Skateramps alle 
dorpskernen, Laarbeek

Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
19.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Laarbeek Live - muziekfestival
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Zondag 19 juli 
Laarbeek Live - muziekfestival
14.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

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

Maandag 20 juli Maandag 20 juli 
Kindervoorstelling 
Cowboy Billie Boem
14.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 23 juli Donderdag 23 juli 
Kindervoorstelling Snorro
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 24 juli
PubQuiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 25 juliZaterdag 25 juliZaterdag 25 juli
Salsa Avond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 26 juli
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk 

Maandag 27 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 30 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 31 juli
Bouwvak Feest
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Donderdag 2 juli Dinsdag 7 juli 

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
Ook op uw evenement?

www.sound-light.nl


