
Donderdag 30 juli 2015 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Beek en Donk - Met zijn lange ma-
nen, zijn volle baard en forse ge-
stalte is Benk Janssen in Beek en 
Donk een markant figuur. Daarnaast 
geniet Benk bekendheid als poppen-
kastspeler. DeMooiLaarbeekKrant 
probeert in het volgende interview te 
achterhalen wie er achter dit enigs-
zins woest uitziende uiterlijk schuil-
gaat en doet daarbij een verrassende 
ontdekking; uiterlijke schijn be-
driegt. 

De eerste kennismaking
Het woeste uiterlijk van Benk stemt 
volledig overeen met de beschrij-
ving. De handdruk is weliswaar ferm 
maar niet overdreven fors. De manier 
van praten is enthousiast en vooral 
Brabants gemoedelijk. Zijn partner 
Wilma stelt zich voor als Wilma, Katrijn 
en Koningin. “De laatste twee alleen 
tijdens de voorstelling”, lacht ze.

Jeugd- en Jongerenwerk
Benk is geboren en getogen in 
Beek en Donk. Hij is 64 jaar oud. 
Voor de toenmalige kweekschool 
werd hij uitgeloot.“Mijn droom was 
om educatief en opvoedend be-
zig te kunnen zijn met jeugd.“ Via 
de Sociale Academie lukte dat als-
nog. Hij kreeg een baan als jeugd/
jongerenwerker bij de Stichting 
Samenlevingsopbouw in Beek en 
Donk. Door de recessie van de ja-
ren ’80 verloor Benk zijn baan. 
“Daardoor werd ik gedwongen om 
van mijn hobby, het traditionele 
poppenkastspel, mijn beroep te ma-
ken”, vertelt Benk.

‘Mijn droom was om 
educatief en opvoedend 

bezig te kunnen zijn 
met jeugd’ 

Traditionele poppenkast
“In de traditionele poppenkast 
staan de eeuwenoude verhalen 
van Jan Klaassen en Katrijn cen-
traal”, zegt Benk. “Is er anno 

2015 nog wel behoefte aan 
dit soort poppenkast”, vraagt 
DeMooiLaarbeekKrant zich hard-
op af. “Zeker weten”, zegt Benk 
beslist. In de verhaaltjes van Jan 
Klaassen en Katrijn zitten oer-
begrippen verstopt die iedereen 
begrijpt: eerlijkheid, rechtvaardig-
heid, vergeving, straf, beloning, 
medelijden. Als Benk vanachter 
het scherm roept: “Hoeveel stok-
slagen moet deze dief krijgen, 
één of twee of drie?, brult de hele 
zaal “drie”. En als Benk even later 

vraagt: “Heeft die dief het nu weer 
goed gemaakt?”, brult de hele 
zaal “Jaaa”. En op de vraag “Mag 
hij nu weer meedoen?”, klinkt 
een luid “Jaaa”. Kortom, tijdens 
de voorstelling worden kinderen 
voortdurend uitgedaagd om na te 
denken over de emoties die han-
gen rondom de strijd tussen goed 
en kwaad. “Daar kun je je hele 
leven plezier van hebben”, lacht 
Benk.
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Granaatontplof� ng Mariahout niet volgens juiste procedure
Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk - Bij het delven van 
een graf op de begraafplaats aan de 
Dokter Timmerslaan in Beek en Donk 
werd afgelopen week een brisantgra-
naat ontdekt. De EOD (Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie) werd op-
geroepen om de granaat af te voeren 
en veilig te stellen. De granaat is tot 
ontploffing gebracht in Mariahout, 
nabij een zandweg door de bossen. 
Naar nu blijkt was dit niet de juiste 
plek omdat daar olieleidingen in de 
grond zitten. Burgemeester Ronnes 
van Laarbeek betreurt de gang van za-
ken ten zeerste.

Brisantgranaat
Grafdelvers troffen tijdens hun werk-
zaamheden tot hun grote verbazing 
een zogenaamde brisantgranaat aan. 
Een brisantgranaat is een explosief 
voor militair gebruik. De brisantgranaat 
werd in de jaren tachtig van de negen-
tiende eeuw ontwikkeld. De grafdel-
vers waarschuwden de Politie welke op 
hun beurt een specialist naar Beek en 
Donk stuurde. Deze waarschuwde de 
EOD welke snel ter plaatse was.

Ontploffingsgevaar
Volgens de richtlijnen van het EOD 
dient het projectiel binnen de gemeen-
tegrens tot ontploffing te worden ge-
bracht, tenminste 100 meter vanaf 
bebouwing. Men koos daarom voor 
een plek in Mariahout nabij een zand-
weg door de bossen. Het afgelopen 

weekend is echter duidelijk geworden 
dat deze plek niet de juiste plek was om 
de granaat tot ontploffing te brengen 
aangezien er op die plek, weliswaar op 
aanzienlijke diepte, olieleidingen in de 
grond zitten. 

Risico’s
De RRP (Rotterdam Rijn Pijpleiding) 
heeft contact gehad met de ge-
meente om ze op de risico’s te wijzen. 
Burgemeester Frans Ronnes: “Ik ben 
erg geschrokken van hetgeen de me-
dewerkers van de RRP mij vertelden. 
Ik heb direct het college en de mana-
ger bij elkaar geroepen om na te gaan 
hoe zaken op die bewuste woensdag 
zijn gelopen. Wat me duidelijk is ge-
worden, is dat de afgesproken proce-
dures niet zijn gevolgd. Er zijn beslui-
ten genomen zonder daarbij over alle 
noodzakelijke adviezen te beschikken. 
Daardoor kon het gebeuren dat er 
geen rekening is gehouden met onder-
grondse infrastructuur. Dat betreur ik 
en maakt duidelijk dat in elke situatie 
de gemaakte afspraken gevolgd moe-
ten worden, hoe goed spontane hulp 
ook bedoeld is. Ik kan het niet terug-
draaien en ben blij dat er verder niets 
gebeurd is. Ik praat het niet goed en 
ben me terdege bewust van het risico 
dat gelopen is. Achteraf gezien was 
deze plek niet de juiste plaats om de 
granaat te laten ontploffen. Speculeren 
over als-dan scenario’s heeft geen zin, 
daar waag ik me niet aan. Ik kan al-
leen zeggen dat nu iedereen alert is op 
het volgen van de procedures. Ik ben 
in gesprek met politie en EOD om er 
samen van te leren.”

Poppenkastspeler Benk Janssen komt uit de kast

Op verschillende locaties langs de leidingen staan markeerpalen, die aangeven 
waar de leidingen zich bevinden. Links van de agent staat zo’n markeerpaal

Benk en Wilma Janssen
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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

JACOB VAN RUYSDAELPLANTSOEN

De Haarlemse kunstschilder Jacob van Ruysdael, geboren rond 1628, 
schilderde in de stijlperiode van de barok. Ruysdael kreeg les van zijn va-
der Isaak van Ruysdael en waarschijnlijk ook van zijn oom Salomon, die 
bekendheid verwierf met zijn winterlandschappen en riviergezichten. De 
kunstenaars van de familie Van Ruysdael schilderden allen vooral land-
schappen.

Jacob van Ruysdael ontwikkelde zich tot één van de belangrijkste land-
schapschilders van zijn tijd. Naast schilder, was hij ook tekenaar en etser. 
De kunstenaar schilderde landschappen, maar ook zee- en stadsgezich-
ten. In 1648 werd hij lid van het Haarlemse schildersgilde. 

Jacob van Ruysdael was van invloed op onder andere zijn leerling Mein-
dert Hobbema, een weesjongen die hij in huis nam, toen hij in Amster-
dam ging wonen. De twee raakten goed bevriend. Dikwijls kozen zij 
overeenkomstige onderwerpen voor hun werk, maar Van Ruysdael bleef 
zich onderscheiden door de dramatiek die hij in zijn voorstellingen wist te 
leggen. Het scheen Hobbema niet te lukken om uit de schaduw van zijn 
meester te treden, want geleidelijk aan werkte hij vaker bij zijn baas op 
een accijnskantoor dan achter zijn schildersezel. 

Het werk van Van Ruysdael had sterke aantrekkingskracht op kunstenaars 
uit latere eeuwen. Vooral kunstenaars uit de negentiende eeuw werden 
geïnspireerd door de stijl en de sfeer in de schilderijen van Van Ruysdael, 
zoals Cornelius Krieghoff, een kunstenaar van de Canadese School, Théo-
dore Rousseau van de Franse School van Barbizon en J.H. Weissenbruch 
van de Haagse School. Ook de Nederlander Andreas Schelfhout, de En-
gelse kunstschilder John Constable, beiden vertegenwoordigers van de 
romantiek, en de Duitser Andreas Achenbach van de Düsseldorfer Schule 
lieten zich inspireren door het oeuvre van Van Ruysdael. Hij stierf in 1682 
en ligt begraven in zijn geboorteplaats in de St. Bavokerk te Haarlem.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Bron:
http://www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/jacob-van-ruisdael

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

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

Op de foto van vorige week kwam 
de volgende reactie binnen:
 
De foto in DeMooiLaarbeekkrant 
van 23 juli 2015 is in de Tuinstraat 
genomen. 

De 4 meisjes op de foto zijn van links 
naar rechts: Elly Vogels - Bertie Slaets 
- Ria Vogels - en Annemie Hellings.

Ikzelf ben de derde van links ( Ria ). Het linkse meisje Elly is mijn tweelingzus en 
Bertie Slaets was ons buurmeisje in de Tuinstraat.  De foto is denk ik in 1957 
of  1958 gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Ria Leenders-Vogels

Historische beelden

Op de foto van vorige week kwam 

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand
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Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Daphne van Leuken

Mariahout - Donkere wolken en een 
harde wind. Echte theaterfans trotseren 
deze elementen om van het sprookje 
te genieten.  Acteurs zetten hun beste 
beentje voor en trakteren het publiek op 
een origineel bewerkt verhaal, boeiend 
voor jong en oud.

Tournee
Concentratie op gezichten van spelers 
achter de muur in het Openluchttheater. 
Zodra de kerkklok half drie slaat, zal 
het toneelstuk beginnen. Her en der 
staan attributen klaar die tijdens het 
stuk gebruikt gaan worden. “Ik zal vra-
gen of mensen met paraplu naar ach-
ter willen gaan zitten.” zegt Bart van 
Turnhout, die nar speelt. Deze routinier 
tekent ook voor de productie en kon-
digt bij elke voorstelling het stuk aan. 
Van Zeist tot Luyksgestel, de spelers 
van toneelvereniging Mariahout komen 
in heel Nederland. Op 18 juli zijn ze in 
Mariahout begonnen en op 5 augustus 
zullen ze in de Kersouwe in Heeswijk 

hun laatste voorstelling geven. Het is 
een beetje zuur dat hun voorstelling, op 
thuisbasis Mariahout, een beetje in het 
water valt. Ze trotseren felle regenbuien 
en spelen vrolijk door. 

Sprookje
Al een aantal jaren zet de vereniging een 
bewerking van een sprookje ‘op de plan-
ken’. Dit jaar is het bekende verhaal be-
werkt door Sasha ter Mors, die ook voor 
de regie tekende. Het sprookje begint als 
moeder en oma Floortje naar bed bren-
gen. Natuurlijk krijgt ‘de kleine meid’ 
een verhaaltje voor het slapen gaan. 
Dat Floortje niet alleen voor haar familie 
‘een klein prinsesje’ is blijkt later in het 
stuk. De spelers van toneelvereniging 
Mariahout spelen hun rollen met overtui-
ging. Ondanks flinke plensbuien blijven 
ze in hun rol en zetten hun karakters met 
overtuiging neer. Een slonzige Brunhilde 
(Jade Manders) die door haar gemene 
moeder en broer omgetoverd wordt tot 
een keurige prinses. Een heel ensemble 
spelers die telkens weer in een andere 
rol op het podium verschijnen. Achter de 
schermen worden pruiken en kostuums 
in een razendsnel tempo verwisseld. De 

wijze koningin, gespeeld door Lisanne 
van Alphen, weet met haar erwt uit-
eindelijk de echte prinses te ontdekken. 

Aandachtig publiek
Gehuld in regenponcho’s en bewapend 
met paraplu’s zit het publiek van de voor-
stelling te genieten. Na afloop maakt 
een groot deel van hen gebruik van de 
kans om bij de spelers een handje of een 
handtekening te halen. Toneelvereniging 
Mariahout heeft voor de echte fans een 
kaart ontworpen waarop handtekenin-
gen verzameld kunnen worden. Voor 

kinderen die twijfelen of zij een echte 
prins of prinses zijn, is er een zakje erwt-
jes bijgevoegd. Zou er die nacht nog een 
echte prinses of prins gevonden zijn? 

Donderdag 30 juli kunnen nieuwe prin-
sen en prinsessen zich melden. Om 14.30 
uur speelt toneelvereniging Mariahout 
wederom het sprookje ‘De prinses op de 
erwt’ in openluchttheater Mariahout.

Bezoek voor meer informatie de web-
site: www.oltm.nl of 
www.toneelverenigingmariahout.nl

PAK JE VOORDEEL TOT -50% 

Ornamenten

50
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Bomen, heesters 
en vaste plantenen vaste plantenen vaste planten

50
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Sfeer- en cadeau 
artikelen

Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau 
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Tuinmeubelen 
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Potterie
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Barbecues
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Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    
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SALE

Toneelvereniging Mariahout speelt originele ‘Prinses op de erwt’

Prins vindt ‘zijn prinses’ ondanks zomerstorm

Paul SmuldersPaul Smulders

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

Pensioenregeling voor de ZZP’er
Als zelfstandige zonder personeel, 
kortweg ZZP’er, heeft u alles zelf voor 
het zeggen. Die zelfstandigheid is juist 
de reden dat u ondernemer bent ge-
worden. Het regelen van een oude-
dagsvoorziening hoort hier ook bij. 
Toch is dit voor veel mensen een on-
dergeschoven kindje. Het gevolg hier-
van is een forse terugval in inkomen als 
u met pensioen gaat. Daarom is er nu 
een ZZP Pensioenregeling. Vanaf 1 ja-
nuari 2015 kunnen zelfstandigen mee-
doen aan de ZZP Pensioenregeling. 
De belangrijkste kenmerken van de 
ZZP Pensioenregeling zijn de vrijwil-
lige deelname, een flexibele inleg 
(weliswaar gebonden aan een maxi-
mum inkomensafhankelijke grens), 
lage beheerskosten met de voordelen 
van collectieve opbouw en het feit dat 
uw inleg van uzelf blijft en niet ver-
dwijnt in een collectieve pot. U kunt 
ook zelf bepalen wanneer uw pensi-
oenuitkering moet ingaan en voor hoe 
lang u de uitkering wilt ontvangen. 
De hoogte van de uitkering is uiter-
aard afhankelijk van deze factoren en 
uw opgebouwd vermogen. Het ZZP 
Pensioen werkt niet alleen als pensi-
oenuitkering, maar kan ook worden 
gebruikt bij langdurige arbeidsonge-
schiktheid. Let op: het geld dat u dan 
opneemt uit uw ZZP Pensioenregeling 
zorgt ervoor dat uw uitkering later la-
ger wordt. De bedragen die u opneemt 
worden belast. Vanaf 1 januari 2016 
geldt ook dat het opgebouwde pen-
sioenvermogen in uw ZZP Pensioen niet 
wordt meegeteld in de vermogenstoets 
voor bijstand en ook niet opeisbaar is 
bij een faillissement. Dat betekent dat 
uw pensioengeld veilig is en blijft ook 
al zou u in de bijstand terecht komen.

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

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

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

Stijlvol van nature
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Zaterdag 1 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
de maand juli die opgeschreven staan in het in-
tentieboek van de Lourdesgrot, Tiny Dortmans-
Rijkers (mged), Jan Hulsen (mged), Noud van 
Kleef en overleden familie van Kleef-Merks.

Zondag 2 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. De Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden be-
gunstigers van het O. L. Vrouwe Gilde, Familie 
Verbakel–van de Zanden, Hanneke van Berlo 
(fund), Sien Nooijen (fund), Herman Biemans 
(par), Nelly van de Ven (par), Jan van der 
Sanden (trouwdag), Bijzondere intentie (fam 
van Boh), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Familie Slaats-van Uden, Wim van de 
Elzen, uit dankbaarheid i.v.m. 50 jarig huwelijk 
Jan en Mientje Aalders.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Antonius van den 
Heuvel, Harrie Bouw.

Maandag 3 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 4 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 5 augustus

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

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 6 augustus
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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 
1-6 augustus 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Laarbeek - Tijdens de weekendvierin-
gen wordt, op zaterdag 29 en zondag 
30 augustus, in alle in gebruik zijnde 
kerken van Laarbeek stil gestaan bij de 
sterfdag van zalige pater Eustachius 
van Lieshout. Aan de gilden uit de 
diverse kernen is gevraagd om door 
hun aanwezigheid de vieringen extra 
cachet te geven en na de viering een 
vendelgroet te brengen.

Op deze manier wordt de naam van de 
(nieuwe) parochie extra onder de aan-
dacht gebracht en wordt er recht gedaan 
aan het vele goede missionaire werk dat 
pater Eustachius met name in Brazilië 
heeft verricht. Natuurlijk wordt in Brazilië 
in Belo Horizonte de sterfdag uitgebreid 
gevierd.

Fietstocht van kerk naar kerk
Ook daarom is er op 30 augustus tussen 
12.00 en 17.00 uur een fietstocht van 

kerk naar kerk om iedereen, die dat wil, 
de kans te geven de diverse in gebruik 
zijnde kerken in de parochie te bezich-
tigen en te zien en/of te horen wat er 
allemaal te doen is; op deze manier kun-
nen de bezoekers een beeld krijgen van 
de kerken en van de activiteiten onder en 
rondom de torens in iedere kern.
Bij iedere kerk is er voor de bezoekers, 
groot of klein, een versnapering zodat zij 
gesterkt op pad kunnen om de volgende 
kerk te bezoeken.

Viering sterfdag zalige pater Eustachius van Lieshout

Zonnebloem uitstapje naar Dierenrijk Nuenen
Beek en Donk – De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op dinsdag 1 
september een uitstapje naar Dierenrijk 
Nuenen. Dit uitstapje is bedoeld voor 
alle thuiswonende zieken, mensen met 
een fysieke beperking, eenzamen en al-
len, die behoefte hebben aan wat gezel-
ligheid en in Beek en Donk wonen. 

Hoort u bij deze doelgroep, dan bent u 
van harte welkom. Bij Dierenrijk Nuenen 
kun je de dieren van dichtbij bekijken, je 
staat neus aan neus met olifanten, zee-
honden en ijsbeertjes, elke dag geven de 
dierverzorgers unieke en leerzame shows. 

De Zonnebloem gaat met de bus en heb-
ben zoals u gewend bent weer 4 opstap-
plaatsen. De eerste opstapplaats is om 
9.30 uur op het Piet van Thielplein, ver-
volgens om 9.40 uur Dorus v/d Elsenhof, 
om 9.50 uur bij de Hermelijnstraat en 
om 10.00 uur de laatste opstapplaats 

bij de Michaëlkerk. Rond 10.30 uur 
aankomst bij Dierenrijk, waar de kof-
fie met appelgebak staat te wachten. 
Rond 13.00 uur een lunch, waarna je 
verder het park kan bezichtigen. Om 
16.00 uur nog een laatste versnapering, 
zodat er rond 16.30 uur weer vertrok-
ken kan worden naar Beek en Donk. 

Dit alles is dankzij de goede collecte mo-
gelijk voor €25,00. Wilt u deelnemen 
aan dit uitstapje, dan kunt u zich tot 22 
augustus opgeven bij Ria Derksen, tel. 
0492-464150 of bij Toos van der Linden 
tel. 0492-462974. Betalen bij opgave. 
Geef u tijdig op, want vol is vol.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

De maanden juli en augustus geven wij 10% korting op onze voorraad

Volg ons op Facebook 
voor aanbiedingen

Mariahout- De jaarlijkse Maria-
viering van de gezamenlijke KBO’s 
uit Laarbeek wordt gehouden 
op woensdag  12  augustus in 
Mariahout.
 

De viering heeft aanvang om 14.30 
uur met Pastor Arie Wester. De zang 
wordt deze keer verzorgd door het 
Dameskerkkoor St.Leonardus uit 
Beek en Donk. Bij goed weer is na 
de viering een processie door het 

park. Aansluitend wordt bij het the-
ater een kop koffie aangeboden. 
Bij slecht weer staat de koffie klaar 
in de grote zaal van Restaurant de 
Pelgrim.

Mariaviering gezamenlijke KBO’s Laarbeek

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

Ook dit jaar willen we met alle paro-
chianen van de parochie Zalige pa-
ter Eustachius van Lieshout op bede-
vaart gaan naar Kevelaer. We willen 
op woensdag 30 september a.s. daar 
naartoe gaan. Als u wilt kunt u deze 
datum alvast noteren in uw agenda.

Ik ben het 
levende brood 

dat is neergedaald 
uit de hemel.
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Het verzorgde balkon met mooie bloem-
bakken aan de Merenstein in Beek en 
Donk lacht ons toe. Wie zouden daar 
wonen? Tijd voor een klein onderzoek. 
Het toeval wil dat de bewoner van dit 
fraaie huis er net aankomt. Op weg om 
het Eindhovens Dagblad naar zijn neef in 
de Mauritsstraat te brengen: “Die lezen 
we namelijk samen”, legt Christ Smits 
uit. Samen met zijn vrouw Nelly woont 
hij nu bijna vijf jaar naar volle tevreden-
heid aan de Merenstein. Tijd om effe te 
buurten …

In eerste instantie houdt Christ trouwens 
de boot een beetje af. Hij weet nog niet 
of hij DeMooiLaarbeekKrant te woord wil 
staan om zo in de belangstelling te ko-
men. Misschien dat het door de woorden 
- “we gaan heus niets beschrijven wat 
u niet wilt’ – komt dat hij zich bedenkt. 
In ieder geval zitten we, voordat we het 
eigenlijk beseffen, op dat mooie balkon. 

Met een glaasje fris in de aanslag. Een 
hartelijk Brabants welkom. 

“Wij zijn rasechte ‘Donkse’ mensen “, 
vertelt Christ. “Ruim dertig jaar hebben 
we aan het Sijsjesplein gewoond. En nu 
zitten we hier en daar hebben we geen 
spijt van. We ‘hebben d’n aard hier’, zo-
als ze zo mooi in het Brabants zeggen.“ 
Zijn vrouw Nelly voegt toe: “We wonen 
hier echt in een leuke buurt. Laatst heb-
ben we met tweeëntwintig man hier een 
buurtbarbecue gehouden en dat was 
heel gezellig. Allemaal mensen die rond 
dit pleintje wonen.”

Christ en Nelly, die op 10 juli zesenveer-
tig jaar ‘voor de kerk’ getrouwd waren 
en anderhalf jaar langer voor de wet, 
zijn sportliefhebbers. Of om precies te 
zijn: voetballiefhebbers. “Op zondag-
middag zit hier soms de hele tent vol 
omdat we dan samen naar Eredivisie 
Life kijken”, lacht Nelly. “En ik ben na-
tuurlijk voor AJAX en dat weet Spartaan 
Willy Barten wel!” Bijzonder is dat Christ, 
als linksback bij Sparta ’25, meemaakte 

dat ze landskampi-
oen werden in 1971-
1972.”We moesten uit 
tegen TSC in Oosterhout 
en wonnen. Dat betekende 
natuurlijk op de platte kar 
door het dorp”, herinnert 
Christ zich vol trots. 

Op de vraag of ze ergens aan-
dacht voor willen vragen nu ze in 
DeMooiLaarbeekKrant komen, valt even 
een stilte. Er wordt nagedacht maar dan 
is Christ resoluut in zijn antwoord: “Het 
is zo jammer dat het ‘plat praote’, het 
Beek en Donks, niet zoveel meer gebruikt 
wordt. Laatst zei ik tegen mijn kleinkind: 
‘Ga maor vast naar de waoge’. Hij had 
geen benul. Dus kwam de vraag: Wat is 
dat opa? Dat is toch jammer? Dat ze niet 
weten dat ik dan de auto bedoel. Ook 
begrippen zoals een ‘ tas koffie’ 
of een ‘kumpke water’. Het dia-
lect verdwijnt en dat vind ik echt 
jammer. Misschien moeten we 
Wim Daniëls maar eens inscha-
kelen … “

Hartje zomer. Het is 
stil in Laarbeek. Veel mensen zijn op va-
kantie, maar natuurlijk niet iedereen. De 
MooiLaarbeekKrant trekt er in de zomer op 
uit en gaat ‘effe buurten’, zomaar met wil-
lekeurige burgers uit onze mooie gemeente. 

Effe buurten!

 Nelly en Christ Smits 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Bami / Nasi 

Groenten

1+1 gratis
Sperziebonen  500 gram    0.99

Bosbessen   per doos      1.99

Cherry             per doos  0.79
Tomaten  
Wilde               500 gram      0.99
Bosperziken

Aanbiedingen
maandag - woensdag

LAATSTE WEEK!!
DIKKE ZWARTE 
KERSEN
per kilo  5.00

Hertje uit kanaal gered bij 
Sportcentrum Coach
Beek en Donk  -  Bij Sportcentrum 
Coach begon de dag gister wat 
spectaculairder dan anders. Er 
werd in de ochtend een jong 
hertje uit het kanaal gered door 

medewerkers Wim en Conny en 
werd binnen verzorgd. Het hert-
je is niet veel later opgehaald 
en naar een veilige omgeving 
gebracht.

Ludieke borden vragen aandacht voor petitie

Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – Bedrijvenkontakt 
Gemert-Bakel startte op 25 juni 2015 
een petitie tegen het knelpunt bij de 
Beekse Brug in Beek en Donk. Na 3 we-
ken was de petitie al door ruim 1100 
mensen getekend.

Dinsdagochtend 28 juli hebben de initi-
atiefnemers ludieke borden geplaatst op 
de weg vanuit Gemert, tussen de roton-
de en de brug en op de Lieshoutseweg 
richting de brug. Dit om extra aandacht 
te vragen voor de verkeersproblemen 
rondom de brug. Uit een recent onder-
zoek van TipMooiLaarbeek bleek dat 
slechts 14% geen verkeershinder er-
vaart. 44% ervaart soms verkeershinder 
en 42% ervaart wel degelijk hinder.

Wilt u de petitie tekenen? Dit kunt u 
doen op www.petitiedebrug.nl. 
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High Tea - Kaas-yoghurttaart

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

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

• 300 gr fetakaas

• 100 gr boter

• 2 Eieren

• 2 dl dikke yoghurt of 

kwark

• 75 gr geraspte belegen 

kaas

• 4 el bloem

• ½ tl bakpoeder                                                

Verwarm de oven voor op 200 
graden. Vet een taartvorm van 
22 of 24 cm in met wat boter 
en bestuif deze met wat bloem. 
Rasp de feta in kleine stukjes. 
Smelt de boter in een steelpan 
en laat hem iets afkoelen. Klop 
de eieren los en roer de boter 
en yoghurt erdoor. Roer er 
vervolgens de feta en geraspte 
kaas door. Zeef nu de bloem en 
bakpoeder erboven en spatel 
deze door het mengsel. Doe de 
kaasmassa in de bakvorm en 
bak de taart in het midden van 
de oven in ongeveer 30 min 
goudbruin en gaar.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Sudoku

Woordzoeker

FABRICAGE
FACTUUR
FEESTJE
FIETS
FIGUUR
FILES
FILMS
FISCUS
FITNESS

FLESJES
FLEVOLAND
FLIRTEN
FLORA
FLUISTER
FONTEIN
FORENS
FORMATIE
FORMULE

FORNUIS
FRACTIE
FREAK
FRUIT
FUNCTIE
FUSEREN
FUSTEN
FYSIEK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

FABRICAGE FLEVOLAND FLUISTER
FORMATIE FACTUUR FEESTJE
FITNESS FLESJES FLIRTEN
FONTEIN FORMULE FORNUIS
FRACTIE FUNCTIE FUSEREN
FIGUUR FISCUS FORENS
FUSTEN FYSIEK FIETS
FILES FILMS FLORA
FREAK FRUIT

Hard

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Do
nn

y 
va

n 
de

n 
W

ild
en

be
rg

 –
 A

cr
ea

lis
tic

s

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

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 

info@cooperatietotuwdienst.nl

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Dit is Boomer-pup Goofy, 3,5 maand 
jong. Met zijn grappige streken 
laat hij al snel je hart smelten. 
Goofy is een speelse pup, rennen 
en stoeien op de speelveldjes van 
de opvang met de andere hondjes 
vindt hij heerlijk om te doen. In 
het eerste contact met mensen is 
hij een beetje afwachtend, maar 
met liefde en aandacht voor 
Goofy is het ijs snel gebroken en 
komt hij graag bij je liggen om fijn 
geknuffeld te worden. Het lopen 
aan de lijn en de zindelijkheid heeft 

nog training nodig. Bent u nieuwsgierig geworden naar Goofy, maak dan 
een afspraak met onze opvang om kennis met hem te komen maken via 
www.voorstegrootel.nl of telefoonnummer 0492-381490.

Naam:        Goofy
Leeftijd:     3,5 maanden

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:
Anja Aarts

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Harold Vereijken

€15,00waardebonvoor de winnaar
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CHECK ONZE APP VOOR DE 
OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

2 STUKS

2 STUKS

4 STUKS

10 STUKS

2 KG

PER STUK

PER STUK

175 G 

360 G 

4.99* 4.99*

3.99*

12.99*

3.99*

0.59
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

Ca.2.99
  WEEKEND

14.99/kg

3.99*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

1. 1.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.   * Uit de koeling.   ** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

PRIJSVERLAGINGEN

200 g

Vegetarische schnitzels*

200 g

Vegetarische balletjes*

175 g

Vegetarisch geruld gehakt*

200 g

Vegetarische groenteschijven* 

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN**

31 JULI T/M 2 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Wilde perziken

Trio sla Breekbrood pomodoro
of picanto

Kinderbadponcho

Kindertextielsneakers Damestextielsneakers

Jongenszwembroek

Dames-t-shirt

XL Black pepper 
braadworsten*

4x 130 g

Gemarineerde 
kalfskarbonade*

Ca. 200 g

Dekbed  -
overtrekset
Diverse prints. 1-pers.

Vanaf woensdag 29-07-2015

Redacteur: Wouter Mommers

Beek en Donk is een muziekdorp bij uit-
stek. Naast Harmonie O&U is het dorp tal 
van buurtorkesten en muziekgezelschap-
pen rijk; het repertoire uiteenlopend van 
klassiek tot eigentijdse pop. Maar wie de 
dorpshistorie goed kent, weet dat Beek en 
Donk ook lange tijd groot was in de jazz 
scene. Witte gij’t nog? The Goose Milkers. 

Voormalig ‘Goose Milkers’ Ben van Meelis 
en Wim van Hest blikken op een zonnige 
vrijdagavond terug op de mooie tijd die zij 
beleefden als lid van dit jazzensemble. 

Carolus Borromeus college
Het is waarschijnlijk juist om te zeggen dat 
de roots van The Milkers op het Carolus 
Borromeus College in Helmond liggen. 
“Eén van onze oprichters, Cor van Eerd, 
was docent daar en vroeg ons als bevriende 
muzikanten om daar af en toe jazz te ko-
men spelen”, vertelt Ben. “In het weekend 
werd het café van Pietje Pauwkes onze 
vaste stek en dat was de opmaat voor de 
officiële oprichting van The Goose Milkers 
op 17 maart 1957. Het gezelschap bestond 
destijds uit: Cor van Eerd (tenorsax), Ben 
van Meelis (klarinet), Martien Heesakkers 
(piano; later Wim van Hest), Theo Thijssens 
(altsax), Noud van Zutven (contrabas), Leo 
van Kessel (tenorsax) en Frans Slits (drums).

Het jazzgevoel
Met Martien Heesakkers als pianist en zoon 
van de kastelein van café Pauwkes, vond 
het gezelschap al gauw een thuisbasis. 
Daar speelden de heren er op los tijdens 
lange jazzsessies op de weekendavon-
den, waarvoor overigens nauwelijks werd 

gerepeteerd. “Ik kon eigenlijk geen noot 
lezen, maar redde mij uitstekend met mijn 
gevoel voor klank en akkoorden”, vertelt 
Ben lachend. En dat gevoel hadden ze 
allemaal, al was het niet vanwege het feit 
dat de meesten ook bij het harmonieorkest 
speelden wat een hoog niveau kende. “We 
waren op elkaar ingespeeld en dat was een 
groot voordeel”, aldus Wim. 

Pauwkes Jazz Corner
Door de enthousiaste jazzsessies van The 
Goose Milkers kreeg Pauwkes Jazz Corner 
steeds meer bekendheid. Niet alleen in 
het dorp, maar ook regionaal en later zelfs 
internationaal. “Op den duur kwamen er 
jazzorkesten uit België en Duitsland op 
bezoek in Beek en Donk”, vertelt Wim en-
thousiast. “Pauwkes behoort tot de kleine 
club van jazzclubs in Nederland met een 
grote naam”. Ook werden er dansavonden 
en een jazzconcours georganiseerd, wat het 
uitgaansleven een nieuwe dimensie gaf. 

On tour
In de jaren zeventig en tachtig beleef-
den The Goose Milkers topjaren. “Vanuit 
Hilversum kwamen er geluidswagens om 
geluidsopnames te maken van ons en 
andere orkesten”, vertelt Ben. “Daarnaast 
trokken we ook de grenzen over naar 
België, Frankrijk en Oostenrijk om ken-
nis te maken met andere jazzorkesten en 
jazzclubs, maar vooral om zelf te spelen”, 
vult Wim aan. Het mooie aan deze uitstap-
jes was dat het de heren geen cent kostte: 
alles werd betaald uit de geldpot die gevuld 
werd door optredens. 

Afscheid
In 2007 besloot het gezelschap officieel 
te stoppen met het geven van optredens. 
“We waren op dat moment vijftig(!) jaar 
samen als orkest, een geweldig lange 
tijd”, zegt Ben. Een aantal van de leden 
is inmiddels overleden, maar ‘Pauwkes’ is 
een begrip wat min of meer onsterfelijk is 
geworden. En dit is grotendeels te danken 
aan The Goose Milkers. “We zijn er trots 
op dat mensen bij het horen van Pauwkes 
nog steeds denken aan Beek en Donk en 
het moois wat zich hier heeft afgespeeld”, 
sluit Ben af. 

Staand (vlnr): Wim van Hest, Cor van 

Eerd, Noud van Zutven, Henk Heringa, 

Theo Thijssens, Frans Slits. 

Hurkend (vlnr): Ben van Meelis, 

Leo van Kessel

Staand (vlnr): Wim van Hest, Cor van 

Eerd, Noud van Zutven, Henk Heringa, 

Theo Thijssens, Frans Slits. 

Hurkend (vlnr): Ben van Meelis, 
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AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

GOED
EN BETAALBAAR

ONDERHOUD

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

VOOR ALLE MERKEN

The Goose Milkers tijdens één 

van de jazzavonden bij Pauwkes
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Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Max 2 per klant
OP = OP

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Gazelle Chamonix C7 HF + accu zilver

Shimano fi ets schoe-
nen + click pedalen 

€139,90    €99,95 

Gratis binnenband bij 
aankoop van 

2 buitenbanden

 AIM pomp + 
reparatiekit 

nu slechts 13,95

Alle bidons 
35% korting

Koop nu een Tiagra klim cassette + ketting
 + smeerolie  +  ontvetter 

slechts € 59,95 

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

Gazelle Chamonix C7 HF + accu zilver

Bij alle fi etsschoenen 
gratis paar BBB fi ets sokken

€1.799
€2.149,-

(op=op)

(op=op)

(op=op)

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een Dr. Hauschka behandeling, een unieke 
ervaring voor lichaam en geest!

Ter kennismaking van €85,00 voor €68,00

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy

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

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

Advertorial

Inloopspreekuur MijnTestamentadvies 
in de Cacaofabriek Helmond
Vanaf zaterdag 1 augustus wordt 
het inloopspreekuur van Mijn 
Testamentadvies gehouden in de 
Cacaofabriek in Helmond aan de 
Cacaokade 1 (en niet meer aan de 
Havenweg in Aarle Rixtel).
 
Van 13.00 – 17.00 uur in kamer 7. 
U bent van harte welkom! 
Voor vragen kunt u bellen met 
Annet Kuys, tel. 06-22870521.

Mariahout – KBO Mariahout heeft 
onlangs een 3-daagse fietsvakantie 
gehouden. Het waren gezellige da-
gen met prachtig weer, op een buitje 
na. Op woensdag 2 september wil de 
KBO een evaluatie houden en brain-
stormen wat en waar ze volgend jaar 
heen willen gaan.

Deze evaluatie wordt gehouden in het 
Buurthuis van 10.30 tot 11.30 uur. 
De organisatie hoopt dat er weer veel 
mensen mee gaan.

Bedevaart
Op woensdag 12 augustus vindt de 
bedevaart grot Mariahout plaats. De 
H. Mis begint om 14.30 uur waarna 
ze in processie door het park naar het 
Openluchttheater gaat waar de pel-
grims een kopje koffie met cake wordt 
aangeboden. Bij slecht weer wordt de 
koffie geserveerd bij De Pelgrim. 

Voor de super senioren is er op 27 
augustus een bijenkomst in het 
Buurthuis om 13.30 uur. Mocht u niet 

op eigen gelegenheid kunnen komen 
dan haalt de organisatie u graag op. 
Zij hopen op u deelname. Voor wie 
zich nog niet aangemeld heeft, dit 
kan nog. 

In de maand augustus is de inloop van 
11.00 tot 12.00 uur. De koffie en thee 
staan dan klaar. Kijk ook eens op de 
website www.kbo-mariahout.nl daar 
wordt ook het een en ander opgezet. 
Er staan foto’s van activiteiten en de 
gegevens op van het hele jaar. 

Lieshout – De buurt Ekelcamp had 
op 19 juli een gezellig samenzijn. 
Om 13.30 uur vertrokken zij per 
fiets met 35 personen naar Museum 
Hoeve Strobol, waar ze werden ont-
vangen met koffie en cake.

Hierna volgde een rondleiding in 
het museum, wat de moeite waard 
was. Talrijke historische voertuigen 
en duizenden werktuigen waren er 
te bewonderen. Voor de vrouwen 
was er veel uit grootmoeders tijd 
te zien. Rond 18.00 uur keerden 
ze terug op het Ekelcamp, waar 
een heerlijke barbecue klaar stond 
van Slager Hurks. Dit werd mede 

mogelijk gemaakt door de sponso-
ring van de Dorpsraad Lieshout en 
Woningstichting WoCom, waarvoor 

hartelijke dank, want dankzij de 
sponsoring blijft het Ekelcamp een 
hecht plein.

Activiteiten bij KBO Mariahout

Gezellig uitje voor buurt Ekelcamp

Meten met 2 maten
Meten met 2 maten vindt het college 
van B&W van Laarbeek maar heel nor-
maal. Ik zal u mijn ervaring vertellen. 
Ik heb tig maal onze loco-burgemees-
ter een mail gestuurd dat er door zijn 
ambtenaren met 2 maten gemeten 
wordt! Ik heb hier nooit een antwoord 
op gekregen. Deze kwestie speelt al 3 
jaar. Het gemeentebeleid is dat een ca-
ravan of camper 3 dagen geparkeerd 

mag staan in de openbare ruimte. Ik 
heb de betreffende ambtenaren hier 
meerdere keren op attent gemaakt 
dat er caravans in de openbare ruimte 
gestald staan, maar helaas na 3 jaar 
nog altijd geen handhaving! Mij is ge-
leerd dat de wet voor ieder gelijk is, 
maar in Laarbeek wordt deze anders 
toegepast. Ik vind het jammer dat ons 
college de regels over handhaving aan 

hun laars lapt en dat bepaalde perso-
nen privileges hebben. Daarom vraag 
ik aan alle Laarbekenaren die in het 
bezit zijn van een caravan of camper 
om solidair te zijn met degenen die ex-
tra privileges genieten om te parkeren 
in de openbare ruimtes.
 
M. van der Ven
Leeuweriklaan 35, Beek en Donk

LEZERSPODIUM



Donderdag 30 juli 2015 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

P

Een oud-collegaatje van mij raakte door 
een herseninfarct over de helft van haar 
totale lichaam verlamd. Na veel revali-
datie, bloed, zweet en tranen lukte het 
haar om te staan en enkele pasjes te zet-
ten met een speciale wandelstok, maar 
voor 95% bleef ze veroordeeld tot een 
rolstoel. Ik had haar overgehaald om 
in mijn rolstoelvriendelijk gastenver-
blijf te komen logeren. Problemen die 
zich voor zouden doen zouden we ter 
plekke onder de Spaanse zon wel op-
lossen… dacht ik! Ze wilde haar twee 
kindertjes graag meebrengen en met 
haar aangepaste auto naar Lliber rijden 
zodat ze tijdens haar vakantie onafhan-
kelijk kon zijn. Ik vond dat een prima 
idee, mits het onder mijn voorwaarden 
zou gebeuren! Ik wilde namelijk niet 
dat zij in haar eentje die 2000 kilometer 
zou overbruggen. Gelukkig was er een 
vriend zo aardig om haar gezinnetje 
naar Spanje te rijden. Die vriend werd 
vervolgens op het vliegveld afgeleverd 
en toen kon hun vakantie beginnen… 
Enfin, hun plezierige vakantie naderde 
zijn einde en ik had beloofd dat ik haar 
en de kindertjes naar Nederland terug 
zou rijden. Volgepakt zwaaide mijn 
man ons uit terwijl ik hortend en sto-
tend de oprit afreed. Even wennen, 
zo´n aangepaste auto! We waren nog 
niet eens zover van huis toen we voor 
een sanitaire stop moesten parkeren bij 

een wegrestaurant. Een handicap heeft 
één voordeel, dat je altijd dichtbij kunt 
parkeren… dacht ik! Maar dan moet er 
geen grote fourwheeldrive op de ge-
handicaptenparking staan waarvan de 
chauffeur denkt dat de wereld alleen 
van hem is. Toen me dit onderweg een 
tweede- en zelfs een derde keer over-
kwam, parkeerde ik overdwars voor die 
asobak en liep met gemengde gevoe-
lens en mijn drie passagiers het wegres-
taurant binnen. We vonden een tafeltje 
voor het raam waar de kindertjes ge-
noten van een verkoelend drankje. In-
middels zag ik mijnheer aso op de par-
keerplaats heftig gebarend tekeergaan. 
Ondertussen strompelde mijn vriendin 
met haar wandelstok naar de toilet-
ten. Daar bleek het gehandicaptentoi-
let helemaal achterin de rij te zijn met 
een gesloten deur. Op een briefje stond 
geschreven dat de sleutel kon worden 
afgehaald bij de receptie. Toen naar de 
receptie en weer terug naar de toilet-
ten. Ik zag bij mijnheer aso de stoom-
uit-zijn-oren komen maar ik bleef rustig 
mijn tweede kopje koffie opdrinken. 
Inmiddels liet ik hem al twintig minu-
ten staan wachten… whaháááhhh. Tot 
twee keer toe galmde door het weg-
restaurant een oproep of de gehandi-
capte eigenaar van het rode autootje 
zich wilde melden. Tot mijn vriendin 
hem niet langer wilde plagen, liep ik 

tergend langzaam op mijn pumps naar 
hem toe, streek mijn kokerrokje glad 
en probeerde de autosleutels uit mijn 
hopeloze tas te vissen. Mijnheer aso 
trok heftig van leer, 
want hij zag aan 
mij helemaal geen 
handicap. Nou dat 
was dan insgelijks! 
“Hééh galbak, no-
dig je me nou uit 
om mee naar bin-
nen te lopen om 
mijn gehandicapte 
vriendin te sho-
wen? Adios señor 
asocial”.

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

Luchtpost

Als u haar parkeerplaats neemt, 
neem dan ook haar handicap!

receptie en weer terug naar de toilet-
ten. Ik zag bij mijnheer aso de stoom-
uit-zijn-oren komen maar ik bleef rustig 
mijn tweede kopje koffie opdrinken. 
Inmiddels liet ik hem al twintig minu-
ten staan wachten… whaháááhhh. Tot 
twee keer toe galmde door het weg-
restaurant een oproep of de gehandi-
capte eigenaar van het rode autootje 
zich wilde melden. Tot mijn vriendin 
hem niet langer wilde plagen, liep ik 

www.FincaErbalunga.com

spanje

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

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

BREGJE PROFICIAT MET 
HET BEHALEN VAN JE 

MASTERDIPLOMA 
DIERGENEESKUNDE!

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

SALE  SALE  SALE  SALE  SALE  SALE    

MOOI IN CONTACT
Nette betrouwbare vrouw (52 jaar) zoekt 
eerlijke, betrouwbare, spontane man voor 
een vaste relatie. Leeftijd tot 60 jaar. Brief 
onder nummer 12307, Heuvelplein 3, 
5741 JH, Beek en Donk

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

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

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

AANGEBODEN

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

06-40806493

Jonge poesjes. Gratis af te halen. Tel. 
06-23894746

Op zoek naar een betrouwbare huishoudeli-
jke hulp in Lieshout? Zoek niet verder. Er is 
een plaatsje vrij gekomen na de vakantie. Tel. 
06-41946418

BEDANKT
Wij willen iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook ons Fun Trike Treffen 2015 
weer tot een succes heeft gemaakt. Dank 
je wel! Stg. Fun Trike Treffen. 
Groetjes, Toon en Marion Maas

GEVONDEN
Autosleutel Opel met huissleutel eraan 
gevonden op zondag 19 juli. Kan opgehaald 
worden bij Bernadettestraat 44 in Mariahout 

Zwarte Samsung telefoon gevonden (21 juli) op 
de Otterweg in Beek en Donk Tel. 0492-463311

Damesportemonnee gevonden op Hei-
eindseweg in Mariahout (dinsdag 21 juli) 
Tel. 06-53478726

Zwarte Armani horloge gevonden (do 
23 juli) op het Klaproosplein te Beek en 
Donk. Eigenaar kan zich melden bij kantoor 
MooiLaarbeek

Zwarte laptoptas van Magicase. Gevonden 
op de Bosscheweg richting Keldonk. heeft 
witte puntjes en roze bloemetjes. Af te ha-
len bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

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

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

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

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

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

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

Opruiming! Kasleegverkoop :diverse aan-
biedingen tot 35 %, bloeiende lavendel  
13cm pot € 1,49, stamfuchsias en olean-
ders, Engelse geurende stamrozen € 19,95 
A-kwaliteit. Ook alle soorten groente/ 
kruidenplanten en zomerbloeiers. Hedera’s 
voor tuinafscheidingen Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

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

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. Di-
verse aanbiedingen tot 20% korting. Kuip en 
perkplanten, stam- en struikrozen. Hedera’s 
voor tuinafscheidingen. Vaste planten, alle 
soorten bomen in containers, laurier. Buxus 
en taxus in alle maten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

25
Van harte 

gefeliciteerd 
van jouw 
collega’s

31 juli 2015

Een hele 
fijne dag 
gewenst!

Jarig 
Jubileum

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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:

Nellie van der  
Heijden

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

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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Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

W 31 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 1 augustus 2015.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Bavaria bier*
krat 12 fl esjes à 30 cl.
pak 6 blikjes à 33 cl.

(max. 4 kratten per klant)

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting.
Prijsvoorbeeld: 2 kratten Bavaria bier à 12 fl esjes 

à 30 cl. van  11.48   voor   8.61

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS
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Volgens Wilma reageren kinderen en 
ouderen bijna identiek op het pop-
penspel. Kinderen tot en met groep 
5 van de basisschool staan er voor 
open om al die oerbegrippen in hun 
zuiverheid toe te passen. Ouderen 
zijn in hun leven geconfronteerd 
met oneerlijkheid, onrechtvaardig-
heid. Zij verlangen terug naar de 
puurheid van hun jeugd. Dit gaat 
gepaard met heftige emoties. “Een 
oudere mevrouw barstte tijdens een 
simpel Jan Klaassenverhaal in snik-
ken uit. We maken het regelmatig 
mee”, zegt Wilma.

Kris-Kras
Inmiddels toert Benk, onder de naam 
Kris-Kras, al jaren door Nederland 
en België met Koen, de zoon van 
Wilma, als zijn trouwe assistent. 
Koen heeft een geestelijke beper-
king. Kris-Kras wordt gevraagd op 
scholen, bij jaarmarkten, familie-
feesten, op campings en bij parti-
culieren. Het mobiele theater in de 

oude bus heeft nog maar een actie-
radius van 50 km om Beek en Donk. 

“Het is geen vetpot”, zucht Benk, 
“maar dankzij de baan van Wilma in 
de zorg kunnen we er komen.” 

 “Een oudere mevrouw 
barstte tijdens een simpel 

Jan Klaassenverhaal in 
snikken uit. We maken 
het regelmatig mee”

Lezers die geïnteresseerd zijn in een 
voorstelling kunnen via de website 
www.kris-kras.nl contact opnemen. 
Het poppentheatercollectief De Peel, 
waarmee Kris-Kras samenwerkt, speelt 
in 2015 en 2016 leuke voorstellingen 
in het huiskamercafé, Bonengang 
19 in Gemert. Reserveren kan via  
www.poppentheatercollectiefdepeel.nl.

In gesprek met: Patricia Braat
Locatie:  Fielepien 17, Gemert

Redacteur:  Suzan Mulder

Vanaf het knusse loungeterras kijken we uit op 
een zonnige tuin en voelt het aan als vakantie. 
Het kost dan ook weinig moeite een aankno-
pingspunt te vinden voor ons gesprek, want 
Patricia’s passie en tegelijkertijd ook haar vak 
bestaat uit het vinden en tot in de puntjes or-
ganiseren en verzorgen van de ideale vakantie 
voor haar klanten. Dit doet ze sinds anderhalf 
jaar als zelfstandig reisadviseur, daarvoor heeft 
ze zo’n 25 jaar op een reisburo in de regio ge-
werkt. Vanuit huis, telefonisch, per e-mail of op 
huisbezoek bij de klant.

Patricia, heb je zelf een favoriete vakantiebe-
stemming?”
Patricia is net terug van drie weken Amerika 
samen met haar man en daarvoor maakte ze 
een studiereis in Australië. Ze kan dan ook geen 
keuze maken als het gaat om haar favoriete va-
kantiebestemming. “Het ligt er maar net aan, 
wat het doel is van de reis. Er is zoveel moois 
te zien op de wereld. Om te relaxen binnen 
Europa, is Ibiza een heerlijke bestemming. Maar 
Zuid-Afrika, Azië, Mexico en de Antillen, overal 
is er wel iets bijzonders en unieks. Ik vind het 
juist de uitdaging om de perfecte bestemming te 
vinden bij de wensen en de persoonlijkheid van 
de klant.” 

Wat vind je het leukste aan je vak?
“Het leukste vind ik het klantencontact. De tijd 
nemen voor mijn klanten om te achterhalen wat 
zij nou echt zoeken in een vakantie. En daar 
dan precies de juiste bestemming bij vinden. 
Natuurlijk vind ik het ook geweldig om zelf te 
reizen en steeds weer bij te leren over andere 
bestemmingen en mogelijkheden.”

Wat is je werkwijze?
“Ik vraag altijd heel veel. Wat is het doel van de 
reis? Wat is de gezinssamenstelling? Daarna doe 
ik een aantal voorstellen. Als de klant een keuze 
heeft gemaakt, kan ik verder alles regelen. Van 
het boeken van de tickets en het regelen van 
visa, tot het reserveren van een parkeerplaats op 
het vliegveld en het inchecken. Ik ben altijd be-
reikbaar; ook ’s avonds en in het weekend. En op 
vakantie gaat de laptop gewoon mee. Dankzij 
mijn samenwerking met Holland International, 
onderdeel van marktleider op reisgebied TUI, 
kan ik al mijn administratie uitbesteden. Ik 

concentreer me dus volledig op de organisatie 
van de reis zelf. Buiten alle Nederlandse organi-
saties bied ik ook alle Duitse organisaties aan.”

Is dat niet duur, zo’n persoonlijke reisadviseur 
die aan huis komt?
“Ik reken geen extra kosten voor mijn diensten, 
zoals een huisbezoek en het persoonlijk thuis-
brengen van de tickets en bovendien neem ik al 
het regelwerk van de klant uit handen. Ik reken 
dezelfde prijzen als een gewoon reisbureau, dus 
ik bied zelfs meer service voor hetzelfde geld.“

Heb je nog een last-minute tip voor iedereen 
die er toch nog even uit wil deze zomer?
“De last-minute markt is door de situatie in 
Tunesië, Egypte en Griekenland vrij klein. Maar 
ik weet altijd wel iets geschikts te vinden. Ik geef 
niet snel op. Dus als je er nog even uit wilt, zou 
ik sowieso contact opnemen, dan ga ik op zoek 
naar iets passends.”

Voor het maken van een afspraak of het aan-
vragen van een vakantievoorstel op maat kunt u 
Patricia Braat bereiken op 06-50601266 of per 
e-mail: patricia.braat@reisbureauathome.nl 

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

IN GESPREK MET … REISBUREAU HOLLAND INTERNATIONAL AT HOME

Patricia Braat

Captain Iglo kennen we van de 
visstick, VVD’ers gebruiken een 
hockeystick en dames maken 
mooie kleurrijke verleidelijke 
creaties met een lipstick. Op dit 
moment heerst er een nieuwe 
rage, de selfie stick. Op de 
voorzijde is de mobiele telefoon 
geklemd zodat overal, en ik 
bedoel hiermee echt overal, een 
zelfportret gemaakt kan worden. 
Tijdens ons Beek en Donkse Wish, 
de passage van de wielrenners 
in de Nederlandse bocht van de 
Tour de France, de welverdiende 
vakantie en het overheerlijke 
vriendinnendiner, steeds weer zien 
we die kunstmatige verlenging 
van de menselijke arm boven 
het gezelschap uit tornen. Maar 
dan komt het: daarna wordt 
deze infantiele foto ook nog eens 
gedeeld via Twitter, Facebook, 
Instagram of Pinterest. Het van 
Amerika overgewaaide trendy 
fenomeen personal branding 
stelt ons in staat om onze 
persoonlijkheid te etaleren op 
de manier die je zelf wilt. De 
hamvraag van P. Skauwe: Who 
gives a shit about it? Ik noem 
het veelal zelfverheerlijking; kijk 
mij nou grappig zijn, leuk hè mijn 
nieuwe hondje, wauw die durft, 
zó jij bent een knapperd. Het 
gekke is dat ook anderen hetzelfde 
gedrag vertonen. Deze blinde vlek 
wordt veelal veroorzaakt door 
een overdreven wil ons eigen 
ego te strelen. Maar om daarna 
direct toe te treden tot de club-
ter-bevordering-van-wederzijdse-
bewondering gaat wel erg ver.
En de manier waarop die 
camerageile narcisten dan kijken. 
Lipjes getuit, borstjes vooruit, 

zwoele blik alsof ze op een 
raamposter van een hoer willen 
lijken. Of een foto wat je die 
dag allemaal gedaan hebt en 
meteen erbij vermeld hoe fijn 
en diepgeworteld je relatie is. 
Of een foto van Liesetje in bad 
met als onderschrift: ‘haar eerste 
zwemlesje’. Betutteling ten top. 
Koop een dagboek en hou het 
voor jezelf. Ook hoeven we niet 
te weten waar je geweest bent 
of met wie. Vreemdgaan is er op 
deze manier helemaal niet meer 
bij. Nog erger: een foto van ieder 
bord culinaire gerechten, twee keer 
per dag. Laat ons lekker genieten 
van een bord stamppot met vette 
jus. Laatst plaatste iemand 
allerlei berichtjes waaruit bleek 
dat zij of niets te doen had, 
of aandacht vroeg met haar 
gedachten, stupide filmpjes 
en dommigheden of wel erg 
ongelukkig was. Een virale 
infectie, stressbaan, een 
op hol geslagen darmflora, 
allergie voor gas, water en 
licht. Mijn advies: zoek 
een psychiater of een 
medisch specialist maar 
vermijd social media. 
Het toppunt zijn toch wel 
de tegeltjeswijsheden als 
ware de schrijver Socrates 
zelf. Nu ik erover nadenk, 
is een column in feite ook 
een manier om aandacht 
naar je toe te trekken, alleen 
heeft de lezer de mogelijkheid 
om het niet te lezen. Dat is 
natuurlijk niet fijn maar maakt 
het voor de columnist wel 
wat aanvaardbaarder. Mooi 
scrabblewoord. 

Sel� e Volgens P. Skauwe
COLUMN

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

Vervolg voorpagina

Benk Janssen Kris-Kras door België en Nederland
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 30 juli 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Schapenbegrazing Torrenven - Laarbeek
• Beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Beperkte openstelling gemeentehuis

LAARBEEK – Op de woensdagen 5, 12 en 19 augustus vervalt de middag- en 
avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis 
regulier geopend.

Innen gemeentelijke belastingen

LAARBEEK - Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. 
Eind juli ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en met juni 2015.

U heeft de mogelijkheid deze aanslag via automatische incasso in zes maandelijkse 
termijnen te betalen. Betaalt u al door middel van automatische incasso? Dan 
hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt in zes maandelijkse termijnen per aanslag 
geïncasseerd. Eind januari 2016 ontvangt u de aanslag over de maanden juli tot en 
met december 2015.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de 
gemeente Laarbeek, 0492 469 700.

Wet milieubeheer

Melding 8.41 Wet milieubeheer Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Chalet Couvert 
BV, Dorpsstraat 92 in Aarle-Rixtel waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing is. 

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

Drank- en Horecawet

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 Sparta ’25 uit Beek en Donk tijdens het organiseren van 
diverse activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan van Sparta. Gehouden op 
vrijdag 28 augustus 2015 van 20.00 tot 1.00 uur de dag daarop volgend. Daarnaast 
ook op zondag 30 augustus 2015 van 14.00 tot 19.45 uur. Het evenement wordt 
georganiseerd in een feesttent op het terrein van Sparta ’25 aan de Heereindsestraat 
10 in Beek en Donk (verzonden 28 juli 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.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp 
gereed is van het bestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust. Dit 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herbouw van een boerderijwoning op een 
perceel langs de Hannoversedreef in Beek en Donk als onderdeel van de Buitenplaats 
Eyckenlust. Het ontwerpbestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust en 
de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 31 juli tot vrijdag 11 september 2015 voor 
iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en 
Donk. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.
laarbeek.nl of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.
nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDEyckenlust-ON01). Omdat het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Gedurende de 
inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden 
op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

Verkeersbesluiten

Besluit intrekken parkeermogelijkheid grote voertuigen Vonderweg Beek en Donk
LAARBEEK – Naar aanleiding van een uitgevoerd parkeeronderzoek naar de 
bezettingsgraad van de parkeerstrook voor grote voertuigen op de Vonderweg in 
Beek en Donk in Beek en Donk is gebleken dat deze parkeerstrook zeer weinig 
wordt gebruikt. Daarnaast is het voor de uitstraling van het bedrijventerrein Bemmer 
IV een verbetering als deze parkeerstrook hier verdwijnt. Daarom heeft het college 
van burgemeester en wethouders op 26 mei 2015 besloten tot het voornemen om de 
parkeermogelijkheid voor grote voertuigen op het einde van de Vonderweg, nabij de 
Schoondonkseweg, in te trekken. Bij de totstandkoming van dit besluit is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het voornemen heeft vanaf 1 juni 2015 
zes weken ter inzage gelegen. Op 21 juli 2015 heeft het college het besluit genomen 
tot het intrekken van de parkeermogelijkheid voor grote voertuigen op het einde van 
de Vonderweg nabij de Schoondonkseweg in Beek en Donk.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met Frans Vlemmix. Frans Vlemmix bespreekt dan met u het genomen 
besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen 
aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw 
beroepschrift niet meer kan behandelen.
Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt 
u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek 
daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD).

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

Mobiele snelheidsdisplay

LAARBEEK – Al twee jaar beschikt de gemeente over een mobiele snelheidsdisplay. 
Deze is ondertussen al op diverse straten en wegen Laarbeek aan het werk gezet. 
Automobilisten die langs de display rijden, krijgen de gereden snelheid te zien. Dit om 
de bestuurder bewust te maken van zijn gereden snelheid. Daarnaast kan iedereen 
de daadwerkelijk gereden snelheid zien. Het gevoel dat er te hard gereden wordt, kan 
op deze manier concreet worden gemaakt.
In overleg met de vier dorpsraden zijn al diverse plekken gekozen om voor een aantal 
weken de snelheid van het verkeer te meten. De resultaten daarvan zijn beschikbaar 
gesteld aan de politie én aan de dorpsraden. Ze worden bovendien ook besproken 
in het verkeersoverleg van de gemeente en de politie waarna door de politie wordt 
bekeken of er snelheidscontroles zullen worden uitgevoerd. 
Heeft u nog een tip om de snelheidsdisplay ergens te plaatsen, neem dan vooral 
contact op met uw dorpsraad.

www.laarbeek.nl 

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 31 343332 35

za

vr

do

wo

di

ma

juli/augustus

03 1710

1804 11

29 05 1912

30 06 2013

31 07 2114

02 09 2316zo

01 08 2215

24

25

26

27

28

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

30
29
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NATUURLIJK 
     Mooi Laarbeek

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

Locatie:
Opstal

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

Vreemdgaan!
Als je deze foto van een lief badderend 
koolmeesje ziet, zou je zeggen wat heeft 
dat nou met vreemdgaan te maken? 
Nou, ik kan je vertellen dat er ook in 
de dierenwereld dit soort dingen ge-
beuren, ik zou zeggen niets mense-lijks 
is ze vreemd.Zo leven er in een bepaald 
stuk bos vaak meerdere koppeltjes kool-
mezen. In datzelfde stuk bos leeft dan 
ook een vrijgezelle koolmees, de zoge-
naamde ‘dandy’ van het bos. Deze ziet 
er mooi en gezond uit en zit goed in de 
veertjes dus alle vrouwtjes koolmezen 
hebben een oogje op hem. In de paar-
tijd is het koppeltje druk in de weer met 
nestbouw, paren en voedsel zoeken en 
als het mannetje van het stel even weg is, 
ziet de dandy zijn kans schoon en paart 
met het vrouwtje. Het vrouwtje kan zelf 
regelen welke paring succesvol is dus de 
eitjes worden bevrucht door de dandy! 
En het eigen sukkelmannetje maar sjou-
wen. Het eigen mannetje mag hier niets 
van merken want dan gaat hij weg, het 
vrouwtje gaat dus echt vreemd. Zo zie 
je maar, ook in onze Mooie Laarbeekse 
bossen gebeurt van alles, en er valt altijd 
wel ergens van te genieten!

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

Carwash, 
uw auto 
schoon

Wet omgevingsvergunning

- Defi nitieve omgevingsvergunning Broekweg 5 Beek en Donk
 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader 
 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat vergunning is 
 verleend voor het wijzigen van de bestaande inrichting of de werking 
 daarvan van Verbakel V.O.F., gelegen aan de Broekweg 5 in Beek en Donk.
- Defi nitieve omgevingsvergunning, Karstraat 5 Beek en Donk
 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader 
 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat voor het veranderen 
 van de bestaande inrichting of de werking daarvan, van G.H.J. van 
 der Heijden, welke is gelegen aan de Karstraat 5 in Beek en Donk, 
 vergunning is verleend.

Van beide verleende vergunningen liggen de aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken van vrijdag 31 juli tot en met vrijdag 11 september ter inzage 
in het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op 
de stukken worden gegeven. De defi nitieve beschikkingen zijn niet gewijzigd ten 
opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen de besluiten kan door belanghebbenden, die ook een zienswijze hebben 
ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd 
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 
MA Den Bosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift bevatten. Het 
beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet 
in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift 
te worden gevoegd. Nadere in lichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen en 
Wonen.

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen

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
Nassaustraat 4 Beek en Donk 20-07-2015 vergroten van een woning
De Kramsvogel 2 Mariahout 22-07-2015 vergroten van een woning
Opstal 8 Aarle-Rixtel 27-07-2015 vergroten van een loods

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
De Kramsvogel 2 Mariahout 22-07-2015 deels slopen van een   
   garage
Opstal 8 Aarle-Rixtel  27-07-2015 slopen opstallen met   
   asbestplaten

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

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Servaasstraat 46 Lieshout verwijderen van asbest slopen
Rooiven 2 Lieshout verwijderen van asbest slopen
Verl. Raagtenstraat 20 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Overbrug Aarle-Rixtel aanleggen van  werk uitvoeren 21-07-2015
ongenummerd   een paddenpoel 
Bosscheweg Aarle-Rixtel verbouw woning tot bouwen 22-07-2015
92-94   twee woningen
Dopheide 1-3 Mariahout bouw 2 woningen bouwen 23-07-2015
   (tweekapper)
Bemmerstraat 8 Beek en Donk tijdelijke woonunit planologie 23-07-2015
Kerkstraat 44 Beek en Donk veranderen voorgevel bouwen 23-07-2015
Blauwe Aarle-Rixtel veranderen overstekken bouwen 23-07-2015
Schutplein 7-8
Mgr. Verhagen- Beek en Donk veranderen van gevels bouwen 23-07-2015
straat 32

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

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

Dit betreft een ondergeschikte wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. 
Hiertegen staat geen bezwaar open.

Bezwaarschriften

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 30 juli 2015. www.laarbeek.nl 

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

D’n Hoge Suute
Algemene informatie

 - Divers woningaanbod voor starters, 
doorstromers en senioren

 - 35 % wordt gebouwd in de sociale 
sector (zowel huur als koop)

 - Aantal zelfbouwkavels

Huidige bouwactiviteiten

 - 10 kavels verkocht

 - 1 kavel in onderhandeling

 - 4 starterswoningen gaan in de 
verkoop

Moreeshof
Algemene informatie

 - Centrum van Lieshout

 - WoCom realiseert in samenwerking met ORO 24 wooneenheden/zorgplaatsen 
voor mensen met een verstandelijke beperking

Voor meer info: www.laarbeek.nl/nieuwbouwprojecten

De Fontein
Algemene informatie

 - Op oude locatie van bassischool
De Fontein

 - WoCom realiseert hier 24 woningen,
waarvan: 

• 4 twee-onder-eenkap-
woningen (koop)

• 6 twee-onder-eenkapwoningen 
(huur)

• 14 patiowoningen (huur)

Voor meer info: www.wonenindefontein.nl

Nieuwenhof Noord
Algemene informatie

 - Aan westzijde van Lieshout; tussen Vogelenzang, Brugstraat, de Zicht 
en de Schop

 - Woningen in diverse categorieën

 - In voorbereiding  vanaf 2016: realisatie van 40 woningen

Voor meer info: www.laarbeek.nl/nieuwbouwprojecten

Voor meer info: www.laarbeek.nl/nieuwbouwprojecten

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

Laarbeek – Wanneer u door Laarbeek rijdt, fietst of wandelt, kan 
het u niet ontgaan zijn: Laarbeek bruist momenteel van de bouw-
activiteiten. Na lange tijd van stilstaan vanwege de economische 
recessie floreert de bouwsector en vóel je de positieve vibe die 
hangt in de kernen van Laarbeek. Waar wordt precies gebouwd? 
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Bouwen is ‘booming        business’ in Laarbeek!
Er wordt weer volop gebouwd               in alle kernen van Laarbeek

Voor wie? En door wie? Kun je als starter terecht in Laarbeek? 
Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen, ‘bouwde’ de 
MooiLaarbeekKrant aan een beknopt overzicht, zodat u in één oog-
opslag kunt zien waar de bouwactiviteiten precies plaatsvinden. En 
wie weet? Misschien kiest u dit jaar wel voor een extra lange vakan-
tie in een spiksplinternieuwe woning in ‘vakantiepark Laarbeek’ …
wie weet? Misschien kiest u dit jaar wel voor een extra lange vakan-
tie in een spiksplinternieuwe woning in ‘vakantiepark Laarbeek’ …

Het Klavier
Algemene informatie

 - In noorden van Aarle-Rixtel

 - Gevarieerd aanbod van grondgebonden woningen en appartementen 
(zowel koop als huur)

 - Nog enkele woningen te koop; bouw start wanneer er gegadigden zijn

Voor meer info: www.woneninhetklavier.nl

De Hoge Regt
Algemene informatie

 - Gebied gelegen ten westen van Beek 
en Donk

 - Beek de Goorloop neemt prominente 
plaats in binnen het plan

Huidige bouwactiviteiten

 - 6 Starterswoningen

 - Al 2 kavels verkocht

 - Nog 17 projectwoningen 
gaan in verkoop

Voor meer info: www.dehogeregt.nl

Voorzieningencluster Donk
Algemene informatie

 - Op huidige locatie basisschool de Raagten aan de Lage Heesweg

 - Bouwbedrijf Reuvers realiseert hier 28 woningen vanaf 2016 waarvan 
12 tweekappers en 16 rijwoningen

 - Daarnaast gaan er 4 tot 6 kavels in de verkoop bij de gemeente Laarbeek

Voor meer info: www.laarbeek.nl/nieuwbouwprojecten

De Beekse Akkers
Algemene informatie

 - Gebied gelegen tussen de 
Lieshoutseweg en Oranjelaan

 - Eén van de grootste woningbouwlo-
caties van Beek en Donk

 - Een wijk met allure

Huidige bouwactiviteiten

 - Merensteinplein: 
5 CPO/starterswoningen
12 koopwoningen
10 huurwoningen van Bergopwaarts

 - Isidorisplein en Ter Lijnden: 
22 starterswoningen 
6 duurdere huurwoningen

 - De Ruijterweg: 
10-12 woningen in het water
Plan is nog in ontwikkeling

Voor meer info: www.debeekseakkers.nl
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 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

De vakantie is al even bezig voor de scholen. Daarom 
iedereen een fijne vakantie toegewenst!
 
Met zomerweer is het ook tijd voor ijs. In onze vitrine liggen 
minimaal 24 ijssmaken, dus volop keuze voor iedereen!
 
Een feestje of een BBQ? Bestel eens een ijstaart
of haal een grote portie ijs!
 
Loop eens bij ons binnen

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 
VANAF 21.30 UUR

SPECIAAL VOOR DE THUISBLIJVERS 
DE ACHTERHOEKSE  SUPERBAND: 

VRIJDAG 31 JULI VANAF 15.00 UUR

ZONDAG 23 AUGUSTUS

MET EEN LUIKSE MARKT OP HET 
PIET VAN THIELPLEIN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

INLUIDEN BOUWVAK!

AFSLUITING BOUWVAK 

Feesten en partijen tot 80 personen vraag aan de bar of bel.

Mooi UIT in Laarbeek

Piet Derks van de Ven

Pascal Kramer

Mari Vereijken

Ine en Sandy Brusselaars

Mooi Wandelend Laarbeek!
Van 21 tot en met 24 juli vond de 99e 
editie plaats van de Vierdaagse van 
Nijmegen. Ook Laarbeek was alom 
vertegenwoordigd tijdens dit spor-
tieve evenement! Vele Laarbekenaren 

gingen vier dagen op pad om op 
de slotdag het felbegeerde kruisje 
in ontvangst te mogen nemen. Een 
compilatie van alle spontane foto-
inzendingen ziet u hier!

Mooi Wandelend Laarbeek!Mooi Wandelend Laarbeek!

Annie Beekmans en Tonny Neerven
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Armand & The Kik
Vrijdag 21 augustus 20:30 uur

SPARTAN COLOR EXPERIENCESPARTAN COLOR EXPERIENCE
ZONDAG 30 AUGUSTUS

AGENDA
EVENEMENTEN

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

LEGEND OF THE 90’S
VRIJDAG 28 AUGUSTUS

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

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

SPORTPARK ‘T HEEREIND | VANAF 20.00U 

MENTAL THEO
DJ JEAN & MC MARON HILL

FUNKMASTER B | J-SPOCK

Mooi UIT in Laarbeek

Jolanda van de Braak

Jan en Harrie van Wanrooy, Henk van Sinten en Jo van Duijnhoven

Anny van Eijndhoven en Marco Dekkers

Piet en Els Verhoeven

Andre Bergman met zus

Antoon en Netty Vereijken
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Alléén op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus

Mora funmix 
originals
zak 504 gram
3.79

Johma 
rundvleessalade 
bak 400 gram
1.95

Lipton icetea 
green of lemon
hele doos
6x literpak
8.10

OP=OP

= 4.05 per doos

50%
KORTING

OP=OP

= 1.90 per zak

50%
KORTING

= 0.98 per bak

50%
KORTING

OP=OP

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

www.janlinders.nl

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Acties geldig op vrijdag 31 juli 
en zaterdag 1 augustus 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Bedrijf: Wocom en BAM Woningbouw Zuid
Locatie: De Klumper, Lieshout
Redacteur: Martien van den Heuvel

Waar voorheen de Lieshoutse basisschool De 
Fontein stond, verrijst nu het nieuwbouwproject 
De Fontein. Tussen de Klumper en de Nieuwstraat 
worden 20 huurwoningen en 4 koopwoningen ge-
bouwd. 

In Lieshout werken Wocom en BAM Woningbouw 
Zuid samen aan de realisatie van 20 huurwoningen. 
“De woningen zijn momenteel in aanbouw. De wo-
ningen aan de Nieuwstraat zijn bijna klaar. De daken 
zitten erop en het metselwerk is gereed. Op dit mo-
ment zijn we bezig met de afwerking. De woningen 
die zich op het binnenterrein bevinden, worden nu 
voorzien van het metselwerk. De voorziene datum 
van oplevering is in oktober 2015. De opening zal 
een officieel tintje krijgen. De exacte datum van de 
feestelijke oplevering is evenwel nog niet bekend,” 

legt Mart Verhoeven van BAM Woningbouw Zuid 
uit Weert uit. 

Naast de 20 huurwoningen worden aan de rustig 
gelegen straat de Klumper ook 4 tweekappers ge-
bouwd. Die worden door BAM Woningbouw in 
de koop aangeboden. “Het betreft erg ruime wo-
ningen van 456 kubieke meter. Dat is exclusief de 
berging. Het zijn ideale woningen voor de startende 
huiseigenaren of voor degene die de stap wil ma-
ken naar een grotere woning. De prijzen beginnen 
vanaf 207.000 euro. De huizen bieden uitgebreide 
mogelijkheden om de indeling te wijzigen. En er 
zijn verschillende opties om je eigen afwerking te 
kiezen. Van de Hurk Makelaars en Van Santvoort 
makelaars zijn betrokken bij de verkoop. De bouw 
van de woningen start nadat de verkoopdrempel is 
behaald,” aldus Mart Verhoeven. “De vier twee-
onder-een-kapwoningen kunnen worden afge-
bouwd met een garage in plaats van een berging en 
worden voorzien van een luxe badkamer en toilet 

en een complete keuken met bijbehorende appara-
tuur. De woningen zijn gelegen aan de Klumper en 
beschikken allemaal over een eigen oprit en eigen 
achterom. Daarbij wordt er ook een sfeervol voet-
pad aangelegd om de bereikbaarheid te vergroten.”

Lieshout is een prachtig dorp in onze mooie 
Laarbeekse gemeente om in te wonen en te leven. 
Er is van alles te doen en te zien. Bij een wandeling 
door Lieshout kom je verschillende bezienswaardig-
heden tegen. Bijvoorbeeld de Poort van Binderen, 
een toegangspoort uit 1474 die oorspronkelijk toe-
behoorde aan de abdij van Binderen te Helmond. 
Als inzet van een kaartspel verspeelde de toenma-
lige eigenaar de heer van Croy de poort. Zodoende 
werd het bouwwerk omstreeks 1800 overgeplaatst 
naar Lieshout. Het oudste pand van Lieshout is 
het Herenhuis. Dat huis dateert uit 1625 en ligt nu 
aan de Havenweg. Aan het Ginderdoor, de verbin-
dingsweg tussen Lieshout en Mariahout, staat de 
Servatiuskapel. De in 1996 ingewijde kapel is ge-
bouwd als dank aan de Lieshoutse bevolking voor 

de steun die werd geboden bij de heroprichting van 
het schuttersgilde ”Sint-Servatius”. Daarnaast kent 
Lieshout twee prachtig gerestaureerde windmo-
lens. Bij windmolen ‘de Leest’ staat sinds 1989 ‘de 
Mulder’. Dat is een bronzen beeld van beeldhou-
wer Charles Vergouwen. Het geldt nu als nationaal 
monument. Naast de bezienswaardigheden is er in 
Lieshout een levendig verenigingsleven en zijn er 
genoeg gezellige cafés en etablissementen om de 
avonden door te brengen. 

Er worden nog inloopavonden ter plaatse georga-
niseerd. Om op de hoogte te blijven van het reilen 
en zeilen van de bouw en de verkoop en verhuur 
van de woningen is er voor de potentiële kopers een 
website aangemaakt. Voor meer informatie over het 
nieuwbouwproject in Lieshout kunt u terecht op de 
website: www.wonenindefontein.nl. Op die site 
staan ook alle technische gegevens van de wonin-
gen. Via die site kunt u zich ook inschrijven voor een 
huur- of koopwoning. Zo blijft u ook op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen van de bouw. 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  BAM WONINGBOUW ZUID

Zo’n 14 dagen terug snotterden mijn 
groep 8-ers inclusief de mees de 
school uit. Via het raam en met een 
aardappel in de hand, welke sym-
bolisch weergaf wat de volgende 
schoolfase zou zijn: brugpieper!
Nadat ik het raam gesloten had en 
de stilte de overhand nam in het lo-
kaal keek ik eens goed rond. Ik zag 
een verlaten rugzak staan, die nog 
dienst had gedaan tijdens de musical. 
Een roze jas van Vera. ‘Die zal ze nu 
de hele vakantie moeten missen’, be-
dacht ik me nog. Een leeg chipszakje 
op de grond met wat zoutige kruimels 
herinnerde nog aan het hilarische 
tafereel van het bekijken van de musi-
cal eerder die ochtend. Wat vochtige 
handdoeken op de kast lagen bac-
teriën te trekken, zoals ze dit op het 
schoolverlaterskamp ook al drie dagen 
hadden gedaan. Een doos met bingo-
prijzen die niet werden gekozen stond 
er wat onbehouwen naast, aangezien 
de bodem het ieder moment kon be-
geven. Keek ik wat verder naar links 
op de instructietafel, keek ik recht in 
het gezicht van Senne, die vanaf haar 
sel� e zelfbewust de wereld inkeek. 
‘Ach, haar placemat met alle foto’s van 
haar klasgenoten ligt er nog. Moet ze 
in ieder geval nog terugkomen om het 
te komen halen’, mompelde ik glim-
lachend in mezelf. Daarnaast lag de 
puffer van Ellen, maar gelukkig heeft 
ze er nog eentje thuis, mocht de ast-
ma haar benauwen. Mijn blik dwaalde 
door naar het whiteboard, waarop een 
collage aan spreuken en leuzen waren 
gekalkt door de inmiddels oud-leer-
lingen, waarmee nogmaals duidelijk 
werd gemaakt dat ze het � jn hadden 
gehad en eigenlijk nog geen afscheid 
wilden nemen! ‘Dit moet er minimaal 
één jaar op blijven staan’, was één der 
strofes. Het onderstreepte dat weg-
gaan van het vertrouwde toch best 
lastig is, ook voor één van de meest 

serieuze leerlingen van de bende!  
Terwijl ik zo de drukte van de laatste 
weken en � arden van herinnerin-
gen van het afgelopen schooljaar de 
revue liet passeren en het lokaal als 
een panoramafoto bekeek, bleef mijn 
blik hangen op de groepsfoto van dit 
jaar. Weemoedig bekeek ik elk kop-
pie nog eens aandachtig. ‘Wat is het 
snel gegaan en wat zijn ze allemaal 
gegroeid, die Special 8’, ging het door 
mijn hoofd. Zo noemden ze zichzelf: 
The Special 8, en ze hebben hun naam 
zeer zeker eer aangedaan. Het was 
voor mij als mees zeker een eer om 
daar een jaartje deel van uitgemaakt 
te mogen hebben. Het had voor mij 
best wat langer mogen duren, maar er 
is nu eenmaal een tijd van komen en 
van gaan! 
En zodoende stapten er 24 mooie, 
jonge mensen die vrijdag het raam uit. 
Op weg naar een nieuw avontuur. Het 
ga jullie ontzettend goed, 
Special Ones!

Mees Joost

Special COLUMNVerkeersremmende maatregelen werken té remmend

Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52 07 27 55

www.deijkersmeubelen.nl

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

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

We hebben gebruikte meubels 
voor ieders budget.

Beek en Donk - Bij het oversteek-
punt op de Lieshoutseweg in Beek 
en Donk - ter hoogte van de bus-
haltes - zijn drie verkeersremmen-
de borden op een nogal onhandi-
ge manier geplaatst. De gemeente 
gaat deze borden vervangen. 

Inmiddels is het middelste bord al 
weggehaald. Navraag bij de ge-
meente leert dat nieuwe borden 
inmiddels besteld zijn. In de nieu-
we situatie blijven er twee borden 
staan zoals op dit moment het 
geval is, maar de borden worden 
minder breed. 

“Ze steken niet meer uit, maar zijn 
even breed als de palen waaraan 
ze bevestigd zijn. Het verwijderde 
bord komt niet terug”, aldus een 
woordvoerder van de gemeente. 

De gemeente hoopt op die manier 
de hinder die thans ervaren wordt, 
op korte termijn op te lossen.
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZATERDAG 01 AUGUSTUS 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

Code M: 

13:30

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

ZONDAG 02 AUGUSTUS 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Beestenboot: 

13:30

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

MAANDAG 03 AUGUSTUS 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

Code M: 

13:30

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Ted 2: voorpremière 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

WOENSDAG 29 JULI 2015

Ant Man 3D: 

16:00 19:00 21:45

Apenstreken: 

11:00

Beestenboot: 

13:30

Binnenstebuiten 2D: 

15:45

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 3D: 

19:00

Magic Mike XXL: 

21:45

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 21:30

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

Terminator: Genisys 2D: 
18:45

DONDERDAG 30 JULI 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

Code M: 

13:30

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

VRIJDAG 31 JULI 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Beestenboot: 

13:30

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 18 juli t/m 30 aug 2015

alle films tot 12:00 uur:

3, 4 & 5 AUGUSTUS

TED 2 

DE VOORPREMIÈRE 

NEEM JE TEDDYBEER MEE EN KRIJG  

EEN GRATIS BIERTJE!

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

DINSDAG 04 AUGUSTUS 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Beestenboot: 

13:30

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

De Reunie: 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Ted 2: voorpremière 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

WOENSDAG 05 AUGUSTUS 2015

Ant Man 3D: 

19:00

Apenstreken: 

11:00

Binnenstebuiten 2D: 

16:00

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45

Code M: 

13:30

De Kleine Prins: 

10:45 13:15

Ted 2: voorpremière 

22:00

Jurassic World 3D: 

18:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Mission Impossible 5: Rogue Nation: 19:00 21:45

Paper Towns: 

15:30 19:00

Rendez Vous: 

21:30

Spangas in Actie: 

15:30

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van al onze acties, premières en specials!
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Inmiddels bestaat MijnTestamentad-
vies alweer 3 jaar. Mijn manier van 
adviseren is u bevallen en u vertelt 
het door! Ik wil u daarvoor heel erg 
hartelijk danken. Want mond tot 
mond reclame is de fijnste reclame 
die er is. Ook laat u mij weten wat u 
van mijn werkwijze vindt: 
“Regelmatig vroegen wij ons af of 
de huwelijkse voorwaarden, onze 
testamenten en onze verwachtin-
gen ten aanzien van schenking en 
successie nog steeds voldeden aan 
onze wensen. De stap om deze ver-
trouwelijke zaken te delen is moei-
lijk, ook gezien negatieve ervarin-
gen met adviseurs in het verleden. 
Niemand was blijkbaar in staat om 
een alles omvattend advies te ge-
ven. De uitleg en kennis van Annet 
waren een verademing”.

“ Beste Annet, Hartelijk dank voor 
uw testamentadvies en het fijne 
gesprek. Ik heb intussen het dossier 
gelezen en wil je mijn complimen-
ten geven voor de duidelijkheid en 
het is erg overzichtelijk. Vooral de 
verklaringen van het juridisch vak-
jargon naar, voor leken, begrijpbare 
taal vind ik zeer welkom.”

“Annet, heel erg bedankt voor de 
manier waarop je ons hebt onder-
steund bij het regelen van deze voor 
ons toch lastige, officiële zaken. Su-
per hoe je dit doet. Met zoveel res-
pect en betrokkenheid.”

Ik ben hier ongelofelijk blij mee. 
Want dit was ook precies mijn doel: 
iedereen moet begrijpen wat er in 
zijn of haar testament staat en heeft 
er daardoor geen zorgen meer over.  
Bovendien wordt er ook aan de fi-
nanciële kant gedacht én ben ik er 
ook na overlijden.
    
Vanaf zaterdag 1 augustus houd ik 
mijn inloopspreekuur voortaan in de 
Cacaofabriek in Helmond (en niet 
meer aan de Havenweg in Aarle 
Rixtel). Van 13.00 – 
17.00 uur in kamer 7. 
U bent van harte 
welkom! 

Redacteur: Suzan Mulder

Lieshout – Het kantoor van de 
Laarbeekse Coöperatie Tot uw Dienst 
in Lieshout werd onlangs bezocht door 
kamerlid en vicefractievoorzitter van 
de PvdA Martijn van Dam. Voorzitter 
van het bestuur Monty Trapman en 
wijkzuster Monique Hubrechsen spra-
ken met hem over de praktijk van de 
kleinschalige thuiszorg.

Luisteren naar de praktijk
In het kader van de verschuiving van 
zorgmaatschappij naar participatie-
maatschappij, waarvan kleinscha-
ligheid een logisch gevolg is, praat 
Martijn van Dam met mensen uit de 
dagelijkse praktijk om te horen hoe 
hun initiatieven uitpakken. Daarmee 

probeert hij een brug te slaan tussen 
datgene wat ‘men’ in Den Haag denkt 
en datgene wat er in de praktijk wer-
kelijk gebeurt. Monty Trapman zegt: 
“Dat hij de moeite heeft genomen ons 
op te zoeken en daadwerkelijk te luis-
teren naar wat we te vertellen hebben, 
ervaar ik als steun voor het werk dat 
wij doen.”

Definities en regels
Tijdens de twee uur durende ontmoe-
ting op kantoor luisterde het Tweede 
Kamerlid vooral naar wat hem verteld 
werd. Aan de orde kwamen de zaken 
waar de Coöperatie tegen aanloopt in 
de praktijk, zoals bij het contact met 
de gemeente van waaruit de huishou-
delijke hulp vergoeding en indicatie 
loopt via de WMO. Te ruime definities 

waardoor Tot Uw Dienst en de zorg-
vrager samen moeten onderhandelen 
over de invulling van bijvoorbeeld ‘een 
schoon huis’ blijken in de praktijk niet 
altijd goed te werken. Ook samenwer-
king met zorgverzekeraars blijkt in de 
praktijk problematisch, omdat die vaak 
vast loopt op allerlei juridische regel-
tjes.

Pilotstatus
Monty Trapman: “Kleinschaligheid lukt 
het beste als het zo ongecompliceerd 
mogelijk is. We hebben bij Martijn van 
Dam aangegeven dat we graag een 
pilotstatus zouden hebben, waardoor 
we tijdelijk ontheven worden van een 
aantal verplichtingen en regels. Dat 
geeft ons de mogelijkheid de kracht 
van ons concept te bewijzen”. Of zo’n 

pilotstatus er komt, hangt af van de 
politiek in Den Haag, maar bij Martijn 
van Dam vond Tot Uw Dienst begrip 
voor dit verzoek.

Uitbreiding dienstverlening
Ondanks een aantal praktische proble-
men, heeft Coöperatie Tot Uw Dienst 
haar bestaansrecht bewezen in de af-
gelopen 10 jaar. De initiatiefnemers 
hadden behoefte aan een kleinscha-
lige organisatie die kon bemiddelen in 
meer persoonlijke zorg in plaats van 
de alsmaar groter wordende zorgor-
ganisaties. Voor het einde van het jaar 
staat er nu zelfs uitbreiding van de 
dienstverlening in de vorm van dagbe-
steding voor licht dementerenden en 
mensen met niet aangeboren hersen-
letsel op het programma. 

Tweede Kamerlid op bezoek bij Coöperatie Tot Uw Dienst

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

Shambhala
Yoga Centrum

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

Cortenbachstraat 130 Helmond
06 20667417 www.shambhalayoga.nl

 www.wocom.nl

Vakantiesluiting 
Van 16 juli t/m 30 augustus

is er geen inloopspreekuur in
het Ontmoetingscentrum

in Beek en Donk.

Telefonisch blijven we bereikbaar op:

(0493) 49 76 66

Burgemeesters� ets te koop op � etsenbeurs Lieshout

Seniorenvereniging KBO Lieshout met een vol vakantieprogramma

Lieshout  – De fiets van oud burge-
meester Piet van Hout wordt te koop 
aangeboden op de fietsenbeurs van 
Harmonie St. Caecilia. De fiets is 
een oerdegelijke ‘Gazelle Populair’ 
en daarnaast is het vooral een rijwiel 
met heel veel geschiedenis.

De fiets werd geschonken aan de 
harmonie, maar het is niet het enige 

rijwiel wat te koop is op de beurs. 
De speelplaats van Kindcentrum 
de Sprankel aan de Grotenhof in 
Lieshout wordt zaterdag 22 augus-
tus gevuld met tweedehands fiet-
sen.  Van kinderfietsjes, tot een fiets 
om mee naar de middelbare school 
te fietsen of MTB’s en racefietsen. 
De verkoop loopt van 11.00 tot 
15.00 uur en de toegang is gratis.

Wil je een fiets kwijt? Die kunnen in-
geleverd worden op de dag van de 
beurs, vanaf 9.00 uur in de ochtend 
tot de opening om 11.00 uur. Er wordt 
deskundig advies gegeven, maar de 
aanbieder bepaalt wat de fiets moet 
opleveren. Het verkopen doen de aan-
wezige harmonieleden. Tussen 15.00 
en 16.00 uur kan het geld, of een niet 
verkochte fiets weer opgehaald worden. 

Harmonie St. Caecilia houdt de beurs 
om geld in te zamelen voor haar ju-
bileumfeest in het voorjaar van 2016. 
De harmonie bestaat dan 140 en de 
slagwerkgroep 60 jaar. Vijftien pro-
cent van de opbrengst gaat naar het 
jubileumfeest van de muziekvereni-
ging. Voor vragen over de beurs kan 
gebeld worden met telefoonnummer 
0499-422348.

Lieshout - Ook in vakantiemaand 
augustus zijn er volop activitei-
ten bij Seniorenvereniging KBO 
Lieshout. Op 11 augustus is er 
een kienavond in het Dorpshuis. 
Iedereen is welkom. De zaal gaat 
om 19.00 uur open , het kienen 
begint om 20.00 uur. Er zijn een 
aantal mooie prijzen te verdienen.

Bedevaart
Op woensdag 12 augustus kun-
nen de Lieshoutenaren mee op 
bedevaart naar Mariahout. Dit 
jaar verzorgt de afdeling KBO 
Mariahout deze activiteit. De mis 
begint om half drie. Hierna gaan 
de deelnemers in processie naar 
het Openluchttheater, of als het 
weer te slecht is, naar restaurant 
De Pelgrim. Wie met iemand mee 
wil rijden, kan dit doorgeven bij de 
Inloop.

Samen Uit Eten
Samen Uit Eten staat dit jaar op 
donderdag 20 augustus gepland. 
Er is gekozen voor Wokrestaurant 
Mandarin in Mariahout. Samen 
eten uitzoeken en tijdens de be-
reiding bij de wok of bakplaat een 
praatje maken, het geeft iets ex-
tra’s aan deze avond. Deelnemers 

worden om 18.00 uur bij het res-
taurant verwacht. Bent u alleen en 
vindt u het vervelend om te ko-
men? Kom gewoon gezellig mee, u 
bent meer dan welkom. Meerijden 
is mogelijk, geef het even door bij 
de Inloop. 

Dagreis naar Zeeland 
De jaarlijkse dagreis voert de 
Lieshoutse KBO op donderdag 27 
augustus naar de provincie Zeeland. 
Op het programma staat een stop 
op de Grevelingendam voor koffie 
en gebak.  De trip gaat verder naar 
de Stormvloedkering  Neeltje Jans 
vanwaar ook een boottocht van 
ongeveer 20 minuten gemaakt 
zal worden. Vervolgens  kunnen 
de deelnemers nog zelf Zierikzee 
verkennen. Op de terugreis zal 
een afsluitend diner aangeboden 
worden in café De Hooikar in Gilze 
Rijen. Het vertrek is ’s morgens om 
8.00 uur  vanaf het Dorpshuis en 
de terugkomst wordt om 21.00 
uur  ‘s avonds verwacht. Verdere 
informatie over kosten en aanmel-
den bij de Inloop.

Inloop
In de zomervakantie is het Dorps-
huis gesloten. Van 21 juli tot  

1 september is de Inloop van 10.00 
tot 11.00 uur in de Hofkamer van 
Franciscushof. Er is in deze periode 
geen avondinloop.

Loop eens binnen voor informatie, 
om u aan te melden voor een van 
de activiteiten of gewoon voor de 
gezelligheid. 

Potter blijft magisch

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

Op dinsdag 21 juli was er een excursie naar Nationaal Monument 
Kamp Vught. Onder leiding van een gids werd het kampterrein bezocht



Donderdag 30 juli 201522 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

bridgen
KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 28 juli 
1. Helma en Annie 66,25%
2. Cor en Nelly 61,67%
3. Mien en Ine 61,67%
4. Lien en Jos 57,78%
5. Rieky en Piet 55,83%
De volgende zitting is op dinsdag 4 augustus, 13.30 
uur in de Waterpoort, Pieter Breughellaan, Beek en 
Donk.

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag zomercompetitie woensdag 22 juli 
1 Marianne en Leny 65,10%
2 Diny en Leo 54,17%
3 en 4 Gerda en Cellie 53,65%
 Marian en Joop  53,65%
5 en 6 Corry en Marijke 51,04%
 Ria en Gidi 51,04%
Er wordt elke dinsdagmiddag en woensdagavond 
gespeeld in Bavaria Brouwerij Café te Lieshout. 
Tijdens de zomer is iedereen welkom, lid of geen lid. 
Indien u geen partner heeft proberen zij er een voor 
u te vinden. Kijk ook op www.poortvanbinderen.nl.

Uitslag dinsdag 28 juli 
1. Mien en Jos 63,83%
2. Mari en Arno 61,17%
3. Marijke en Joos 57,40%
4. Marian en Joop 55,36%
5. Corry en Frans 54,53%

KBO Bridgeclub Lieshout 
Uitslag donderdag 23 juli
1.Mari en Dora                  65,00%
1.Emmie en Josephine     65,00%
3.Jan en Maria                   55,83%
3.Gerard en Corrie            53,33%
5.Toon en Roos                 49,17%
In verband met vakantie is de volgende zitting 
op donderdag 10 september om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 22 juli 
1. Mien en Jeu  65,77%
2. Antoinnette en Ton 61,90%
3. Jo en Pieta 58,93%
4. Heidi en Angela  56,25%
5. Toni en Rie 55,71%
De volgende zitting is op woensdag 26 augustus. 
Zomerbridge voor iedereen, ook niet-leden in Café-
Zaal de Tapperij. 

Programma / Uitslagen

Sportend Laarbeek

 
 
 

Gezocht: (aankomend) restauratiemetselaar 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat goed 
samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij 
vakmanschap en een heldere communicatie. Wij zijn sterk groeiend in restauratie en onderhoud van 
monumentale bouwwerken, waarbij nadrukkelijk meer kennis en kunde is vereist.  
 
De functie 
Je verricht de voorkomende metselwerken binnen ons bedrijf. 
In overleg met onze timmerlieden maak je uitslagen en formelen. 
Je verricht de voorkomende sloopwerken binnen ons bedrijf. 
Je verricht de voorkomende panbedekkingen binnen ons bedrijf. 
Je helpt onze timmerlieden op momenten dat er geen metselwerk voorhanden is. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma metselen. 
Affiniteit hebt met oude gebouwen en cultureel erfgoed. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen restauratiemetselaar. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385 of kijk op 
www.zandenbouw.nl 
Heb je interesse mail dan voor 4 september een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 

 
 
 

Gezocht: (aankomend) restauratietimmerman 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat goed 
samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij 
vakmanschap en een heldere communicatie. Wij zijn sterk groeiend in restauratie en onderhoud van 
monumentale bouwwerken, waarbij nadrukkelijk meer kennis en kunde is vereist.  
 
De functie 
Je zorgt ervoor dat onze bouwplaatsen opgeruimd zijn en blijven. 
Je zorgt ervoor dat onze werkplaats steeds opgeruimd is, het materieel in goede conditie en de voorraad 
volledig. 
Waar mogelijk bereidt je bouwplaatstimmerwerk in onze werkplaats voor. 
Je biedt een helpende hand op de bouw en kunt eenvoudige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma timmeren. 
Affiniteit hebt met oude gebouwen en cultureel erfgoed. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen restauratietimmerman. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385 of kijk op 
www.zandenbouw.nl 
Heb je interesse mail dan voor 18 maart een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 

voetbal

Lieshout - Na een rustperiode van enkele we-
ken is het voetbalseizoen bij ELI weer gestart. 
Afgelopen zondag trainde de selectie, die wei-
nig veranderingen heeft ondergaan ten op-
zichte van het vorige seizoen, voor de eerste 
keer.  Ruim twee uur lang werd door de spelers 
gewerkt aan het op peil brengen van de condi-
tie en het terugkrijgen van het echte balgevoel. 

De selectie staat opnieuw onder leiding van 
Theo Donkers, die evenals vorig seizoen 
hoofdtrainer is. De eerste oefenwedstrijden 
speelt ELI op zaterdag 8 en 15 augustus te-
gen Bavos en Keldonk. Beide wedstrijden 
worden op het eigen sportpark ’t Luijtelaar 
gespeeld en beginnen om 18.00 uur. In het 
kader van de KNVB-beker treedt 5e klasser 
ELI dan op 22, 25 en 29 augustus aan tegen 

Stiphout Vooruit, ONDO en Blauw Geel 2. 
ELI is voor het komende seizoen ingedeeld in 
de 5e klasse H, een klasse met zowel tegen-
standers uit district Zuid 2 als Zuid 1.De start is 
op 6 september met een thuiswedstrijd tegen 
Irene uit Gemonde. Zaterdag 12 september 
staat al de derby Mariahout – ELI op het pro-
gramma. In vergelijking met afgelopen seizoen 
komen de Lieshoutenaren allemaal nieuwe 
tegenstanders tegen. Een viertal verenigingen 
is gedegradeerd uit de 4e klasse. Dit betreft 
naast Mariahout ook RKGSV, VOW en MULO. 
Een vijftal teams kwam vorig seizoen uit in 
de inmiddels opgeheven 6e klasse: Boerdonk, 
Elsendorp, Brandevoort, Irene en RKPVV. Naast 
ELI zijn er nog drie teams, die afgelopen sei-
zoen ook in de 5e klasse actief waren: Fiducia, 
LSV en Nederwetten.

Nieuwe seizoen is van start gegaan bij ELI
Selectiespelers rusten uit na een flinke inspanning. Trainer Theo Donkers (2e van links) geeft al aanwijzingen aan een speler
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Het talent van deze week, Siebren Blank, kan zijn bon tot 
donderdag 6 augustus ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Siebren Blank

Siebren Blank uit Lieshout deed mee aan 
de voetbaldagen bij Sparta ‘25.
Zijn inspanningen werden beloond met 
een beker. Daar gaat RKVV ELI vast van 
profi teren!

V O E T B A L
Siebren Blank

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

SPARTA’25 IN DE HOOFDKLASSE 
VAN 1984 TOT EN MET 1988

Het tweede feestweekend 
in het kader van het 90-jarig jubileum van Sparta’25 staat voor de 
deur. Naast de aandacht voor de komende activiteiten nemen wij u de 
komende weken in deze rubriek mee terug naar het verre en minder 
verre verleden van Sparta’25.

Ondanks het seizoen 1971-1972 waarin Sparta’25 landskampioen werd 
bij de amateurs en de succesvolle jaren daarna, slaagde Sparta’25 in de 
eerste jaren van het bestaan van de hoofdklasse er niet in zich te plaatsen 
voor deze hoogste klasse in het amateurvoetbal. Dit lukt pas nadat in het 
seizoen 1983-1984 het kampioenschap in de eerste klasse wordt behaald.

Het debuut in de hoofdklasse is fantastisch. Sparta’25 doet lang mee om 
de bovenste plaatsen (lees: het kampioenschap), maar moet in de laatste 
wedstrijden afhaken waardoor het op een gedeelde vierde plaats eindigt. 
In het seizoen daarop, heeft Sparta’25 het moeilijk. Lang staat de ploeg in 
de onderste regionen van de ranglijst, maar door goede resultaten aan het 
einde van het seizoen ontloopt men degradatie en wint Sparta’25 zelfs de 
derde periodetitel, waardoor het in het volgende seizoen mag deelnemen 
aan de KNVB-beker (thuis tegen FC Twente, uitslag 0-5). Via een 
beslissingswedstrijd tegen BVV op het sportpark van Gemert, handhaaft 
Sparta’25 zich datzelfde seizoen ternauwernood in de hoofdklasse. 

Een jaar later is het verblijf in de hoofdklasse voorbij. Sparta’25 
degradeert voor de eerste keer in haar bestaan. De volgende degradaties 
laten helaas niet lang op zich wachten, want ook in de twee seizoen die 
volgen, kan Sparta’25 zich niet handhaven. In 1990 speelt Sparta’25 in 
de derde klasse. Als oprechte amateurvereniging kan de club uit Beek en 
Donk echter terugkijken op een mooi verblijf van vier seizoenen op het 
allerhoogste amateurniveau van Nederland.

in het kader van het 90-jarig jubileum van Sparta’25 staat voor de 
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vissen Stormachtige winst voor Geert Kremers 

Bostoernooi Dû Tie Ut

Winst voor Krijgsman Soranus

Beek en Donk - Een viswedstrijd zo-
als afgelopen zaterdag hadden de 
meeste vissers nog nooit beleefd bij 
Het Geduld. Straffe wind die gepaard 
ging met flinke regenbuien die vol 
over de vijver gingen. De paraplu’s 
vlogen door de lucht en sommige tak-
ken braken af, eigenlijk te gevaarlijk 
om te vissen. 

Er waren zelfs een paar deelnemers  
die de strijd moesten staken door ma-
teriaal pech. Gelukkig ging de storm 
op de helft van de wedstrijd wat lig-
gen en konden ze de wedstrijd toch 
nog uitvissen.

Na alles geteld en gewogen te hebben 
bleek dat de winnaars ook nog goede 
bekenden van elkaar waren. Geert 
Kremers had het meeste vis gevangen en 
zijn schoonvader Willy Vorstenbosch had 
het meeste gewicht in zijn leefnet zit-
ten. In het algemeen klassement is Mark 
Geurts de trotse lijstaanvoerder. Hij pakte 
in de  vijfde wedstijd de derde plaats en 
gaf niet veel toe wat punten betreft. Op 
de tweede plaats staan Ronald Bosman 
en Peter vogels . Tussen die twee is er  
ook nog een onderlinge competitie aan 

de gang, de twee kemphanen zijn buren 
van elkaar en willen elkaar geen duim-
breed toe geven, maar vooralsnog staan 
ze samen op een puntentotaal van 202. 
De tijd zal het leren wie van deze twee 
de winnaar zal zijn in deze onderlinge 
sportieve strijd, vlak daaronder staat 
Geert Kremers op de derde plaats.
De komende weken  heeft de visclub  

een vakantie ingelast. Op 29 augustus 
staat de volgende wedstrijd weer ge-
pland en wel op het kanaal. verzame-
len bij de houten brug, gelegen aan de 
Dijkstraat, pal achter de vijver van Het 
Geduld. De loting is om 13.30 uur en de 
wedstrijd begint om 14.00 uur. De uitsla-
gen en standen kunt u nakijken op 
www.hetgeduld.nl.

Aarle-Rixtel - Jeu de Boulesclub ‘Dû 
Tie Ut’ hield zaterdag 18 juli voor 
haar leden het jaarlijks bostoernooi 
in De Speurgt op de Heikant. Jo van 
de Berk was de hele week in de weer 
geweest om het iedereen naar de zin 
te maken. Het was prachtig weer en 
dankzij hun ijverige tentencommissie 
stond de tent al klaar toen de  spelers 
arriveerden. 

Bert van Oosterhout had voor deze 
dag een mooi bedrag en een paar 
flessen wijn voor de prijswinnaars be-
schikbaar gesteld, waarvoor enthousi-
ast werd geapplaudisseerd. Na koffie 
met gebak werd begonnen aan de 
1e wedstrijd over de kronkelige bos-
paadjes. Het is altijd zéér verrassend 
waar het buutje en de ballen terecht 
komen. Na het eerste spel was er voor 
eenieder een heerlijke kop soep met 

stokbrood en gehaktballen met brood 
en krentenbollen. Hierna werd be-
gonnen aan het 2e en 3e spel waar-
na iedereen werd getrakteerd op een 
lekker fruithapje. Nadat onder het 
genot van een drankje nog wat leuke 
grapjes waren verteld, werd begon-
nen met het opruimen, wat in no-
time was gebeurd. Het was een super 
gezellige dag waar eenieder van had 
genoten. 

Lieshout – Handboogvereniging De 
Haagse Rozenknop was afgelopen 
donderdag te gast bij Krijgsman 
Soranus in Lieshout. Er werd ge-
schoten op een vooraf opgegeven 

gemiddelde. Dit keer ging de winst 
naar Krijgsman Soranus. Nelly, Rita 
en Dion wisten dit mogelijk te maken 
door een goede score neer te zetten. 

De uitslagen
Ad Endevoets 229, Paul v/d Broek 
222, Willem Bekx 217, Theo v/d 

Laar 196, Dion Thielen 190, Nelly 
v/d Laar 186, Rita Endevoets 179

Tijdens de vakantie is het clubge-
bouw gewoon open. Krijgsman 
Soranus wenst iedereen een fijne 
vakantie toe.

Willy Vorstenbosch haalde in 
gewicht de meeste vis binnen

jeu de boules

handboogschieten

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

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

www.mandy-strijkservice.nl

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

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALISTWORST- EN GEHAKTDAG

INFORMEER NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN

kilo  € 5,50

We wensen iedereen een fi jne vakantie en voor de 
thuisblijvers: Wij zijn gewoon open. 

Kijk voor de actuele aanbiedingen op onze website.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Donderdag 30 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 31 juli 
Bouwvakfeest
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Zondag 2 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Woensdag 5 augustus 
Muzieknoten op je pannenkoek!
10.30 uur, Pannenkoekenhuis Pluk, 
Beek en Donk

Zondag 9 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Zaterdag 15 augustus 
Vakantiemiddag Family for all
13.00 uur, IVN-gebouw ‘de Bimd’, 
Beekseweg, Aarle-Rixtel

Zondag 16 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Anneriet Janssen
Heidy Meeuwsen, Henk Spijkers en Franca van de Kerkhof

Peter, Chantal, Mieke en Hans en familie

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

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

Ga jij binnenkort op vakantie of vier je vakantie rondom huis? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Stuur ons je meest zonnige, vrolijke en bijzondere vakantiefoto 

toe via redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op leuke prijzen! 

jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?


