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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

Gezocht: de leuke 
zomerkiekjes! 

De komende periode staat in het te-
ken van de zomer. Sommige mensen 
blijven thuis, anderen zoeken de zon 
op in Europa of brengen zelfs een 
bezoek aan een ander werelddeel. 
Eenieder viert de zomerperiode op 
een andere manier.  

De MooiLaarbeekKrant is op zoek 
naar de leukste, grappigste of ori-
gineelste zomerkiekjes! Er zijn twee 
wedstrijden. Eén voor mensen die 
de zomer in Laarbeek vieren en één 
voor mensen die buiten Laarbeek de 
zomer doorbrengen. 

Stuur je foto op naar redactie@
mooilaarbeek.nl en maak kans op 
een mooie prijs! 
Inleveren op kan-
toor kan ook 
(Heuvelplein 3, 
Beek en Donk).

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Martijn van Lankveld

Laarbeek – De laatste jaren is er vol-
gens de avondwakegroep een flinke 
daling te zien in het aantal avondwa-
kes binnen Laarbeek. Uit onderzoek 
van TipMooiLaarbeek.nl, een trans-
parant inwonerspanel, is gebleken 
dat hier steeds minder behoefte aan 
is vanwege uiteenlopende redenen. 
Ook kiezen steeds meer mensen voor 
een crematie in plaats van een begra-
fenis.

Het eeuwige leven is helaas niemand 
gegeven. Waar vroeger na een over-
lijden de voorkeur uitging naar een 
begrafenis, is dat tegenwoordig heel 
anders. Liefst 50% van de onder-
vraagden laat weten liever gecre-
meerd te willen worden. Zo merkt 
een aantal personen op dat crematie 
zijn voordelen heeft. “Opgeruimd 
staat netjes en niemand heeft dan de 
morele verplichting om het graf te 
onderhouden”, luidt een van de vele 
reacties. 

19% van de ondervraagden geeft 
voorkeur aan een begrafenis. 
Daarnaast laat 17% de beslissing over 
aan de nabestaanden. 12% weet het 
nog niet en 1% wil het anders. Zo 
geeft een van de participanten aan 
dat zijn/haar lichaam ter beschikking 
wordt gesteld aan de wetenschap.

De panelleden wijten de terugloop van 
avondwakes aan de ‘ontkerkelijking’, 
de daling van het aantal bezoekers en 
gelovigen. “De kerk en de gemeen-
schap zijn veranderd, alsmede het 
gebruik van een uitvaartcentrum ten 
opzichte van de kerk”, legt een van de 
deelnemers uit. Daarnaast zijn de me-
ningen uiteenlopend. Zo wordt er on-
der andere aangegeven dat het imago 
van de kerk is beschadigd of dat het 
teveel kosten met zich meebrengt. Er 
wordt zelfs een vergelijking gemaakt 
met de mode; “Een avond-
wake is niet meer in.”

Pastoor Verbraeken, waar-
nemend pastoor van de pa-
rochies Aarle-Rixtel, Beek 

en Donk en de Pastorale Eenheid 
Lieshout-Mariahout reageert op de 
onderzoeksresultaten. “Uit de sterk 
variërende antwoorden blijkt in ieder 
geval dat er verschillend over wordt 
gedacht. Wat mij opvalt is dat bij ve-
len niet bekend is wat de mogelijkhe-
den zijn voor een kerkelijk afscheid”, 
aldus de pastoor. 

De avondwakegroep, die avondwakes 
verzorgen, laat in een reactie weten 
het opmerkelijk te vinden dat 50% van 
de mensen kiest voor een crematie en 
weinig mensen voor een avondwake. 
“Hieruit blijkt dat veel mensen op een 
andere manier omgaan met het over-
lijden en bereid zijn zich aan te passen 
aan de veranderende opvattingen. De 
keuze wordt maar voor een heel klein 
deel genomen vanuit de traditie. Wel 
blijkt dat in de afweging argumenten 
aangevoerd worden die voortkomen 
uit het feit dat men niet geheel op de 
hoogte is van de gang van zaken. Een 
feit is dat de betrokkenheid met het 
geloof en de kerk afneemt. Wij heb-
ben het altijd met veel inzet gedaan 

en hebben ook veel waardering on-
dervonden van de nabestaanden.”

Wilt u bij het overlijden van uw dier-
bare overwegen een avondwake 
te houden of wilt u definitief kiezen 
voor een avondwake, dan kunt u 
dit kenbaar maken bij de uitvaart-
onderneming. U kunt ook con-
tact opnemen met het secretariaat 
(tel. 0492-461216) van de parochie.

Meerderheid inwoners doet aan vrijwilligerswerk  
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Het merendeel van de 
Laarbekenaren verricht op een of an-
dere manier vrijwilligerswerk (64%). 
Slechts 20% doet geen vrijwilligers-
werk en het overige percentage heeft 
dit in het verleden wel gedaan, maar 
nu (even) niet. Drijfveren voor het 
vrijwilligerswerk zijn ‘mensen hel-
pen’, ‘organiseren’, ‘samenwerken’ en 
‘het opdoen van sociale contacten’. 

Suzan de Koning, coördinator vrijwil-
ligerswerk en maatschappelijke stages 
ViERBINDEN, is niet verrast door het 
percentage vrijwilligers in Laarbeek. 
“Wij hebben bij ViERBINDEN geen 
concrete cijfers, maar dit is wel het 
aantal dat ik verwachtte. De afge-
lopen jaren is het aantal vrijwilligers 
ontzettend gestegen. Dit is een lan-
delijke trend. De precieze reden weten 
we niet precies. Wel is het zo dat in 
de zorg veel betaalde banen omgezet 
zijn naar vrijwilligerswerk. Daarnaast 
zegt dit hoge percentage niet dat we 

genoeg vrijwilligers hebben, want dat 
hebben we nooit. Wij hebben een vrij-
willigersvacaturebank bij ViERBINDEN 
en die zal altijd blijven bestaan.” 
Volgens Suzan zijn er nog meer veel 
voorkomende redenen, afgezien van 
bovengenoemde argumenten, waar-
om mensen voor vrijwilligerswerk kie-
zen. “Hier komen regelmatig mensen 
zich aanmelden die werkeloos zijn 
geraakt, maar toch bezig willen blij-
ven. Daarnaast melden ook veel vrij-
willigers zich aan, nadat ze met (ver-
vroegd) pensioen zijn gegaan. 

Verschillende sectoren
De vrijwilligers in Laarbeek helpen mee 
in diverse sectoren, zoals de zorg & 
hulpverlening (24%), sport & recreatie 
(26%), sociaal & cultuur werk (27%) 
en natuur en milieu (3%). Het vrijwil-
ligerswerk varieert van ontwikkelings-
werk tot aan de carnavalsvereniging 
en van de buurtbus tot aan de kin-
dervakantieweek en WiSH Outdoor. 
Veel vrijwilligers geven aan dat zij voor 
meerdere organisaties vrijwilligerswerk 
verrichten. 

Lees verder op pagina 3 van deze krant.

Vrijwilligers bezig tijdens de Burendag in 2013

Pastoor Verbraeken: “Bij velen is niet bekend wat de mogelijkheden zijn voor een kerkelijk afscheid.”

Laarbekenaren kiezen steeds vaker voor een crematie

19% Ik wil begraven worden

50% Ik wil gecremeerd worden

17% Keuze voor nabestaanden
01% Anders
12% Weet niet

19% Ik wil begraven worden

50% Ik wil gecremeerd worden

17% Keuze voor nabestaanden
01% Anders
12% Weet niet

Wilt u, na uw dood, begraven 
of gecremeerd worden?

Wilt u, na uw dood, begraven 
of gecremeerd worden?
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aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.
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Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
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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

Wie in Lieshout door het Hof wandelt of 
fietst, wordt er door bijna niets meer aan 
herinnerd dat hier de bakermat van Lies-
hout ligt. Toch is Lieshout hier ontstaan. 
Omstreeks het jaar 700 werd door Fran-
kische edelen een domein gesticht in dit 
gebied. Zo rond het jaar 850, omvatte het 
domein een kasteel met landerijen, ‘t Hof 
genaamd en vier hoeven die aan horigen 
waren uitgegeven. Deze hoeven waren 
hoeve het Achterbosch, hoeve ter Smisse, 
hoeve het Rodeken en de Nieuwe Hoof 
aan het Bosch. De nederzetting kende naar 
schatting in totaal 50 inwoners. 

Na het uiteenvallen van het rijk van Ka-
rel de Grote lag de ontwikkeling van het 
domein lange tijd stil. Tegen het jaar 1000 
begon een nieuwe ontginningsperiode en kwamen er vier horigenhoeven 
bij, de Plashoeve, de Nieuwe Hoeve op Duijnhoven, Hoeve van der Schoot 
en hoeve aan het Bosch. In deze periode werd een hoeve afgesplitst van 
de herenhoeve ‘t Hof, te weten hoeve de Nieuwenhof. Op dat moment 
telde het domein naar schatting 150 inwoners. Hoewel het domein al sinds 
eeuwen niet meer bestaat is de naam ‘t Hof voor deze plek behouden 
gebleven.

De oudst bekende vermelding van ‘t Hof van Lieshout dateert uit 1194: 
curtem de Lyzoth. (curtum is Latijn voor Hof) De oudst bekende Neder-
landstalige vermelding is te vinden in het Bosch Protocol van 16 mei 1477: 
Thoff van Lyeshout. 

Na verloop van tijd zijn in ‘t Hof enkele hoeven afgesplitst van de heren-
hof en is het kasteel in verval geraakt. Toen de hoeven van het domein in 
1698 verkocht werden, lagen er in het gebied ‘t Hof vijf hoeven en een 
molenhuis. Dat molenhuis, waarin de molenaar woonde, was gebouwd 
op de fundering van de 11de-eeuwse kloosterkerk. Op 9 november 1800 
vernietigde een orkaan de laatste kerk in het Hof. De toren bleef nog tot 
1836 overeind. Over het Hof valt veel meer te vertellen dan in deze korte 
beschrijving over de verklaring van de straatnaam vermeld kan worden. 
Wie het allemaal nog eens wil nalezen moet de boekjes van André Knoop 
en Gerard Merkelbach nog maar eens ter hand nemen. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

’T HOF 

Het logo van de heemkundekring 
met daarin verwerkt een boerderij 
in het hof. De dwarsbeuk is een 
onderdeel van de voormalige 
kloosterkerk in ‘t Hof.

In memoriam Martien van den Heuvel
Martien van den Heuvel  was 
bij de eerste die zich melde als 
vrijwilliger/chauffeur voor onze 
buurtbusorganisatie bij de oprichting 
hiervan in 2012.

Toen besloten werd dat onze bus bij 
Martien zou worden gestald werd 
dit voor hem een extra taak erbij, 
waarvan hij echter genoot. Want 
Martien zorgde voor onze bus zoals 
een  kloek zorgt voor haar kuikens. 
De buurtbus was dan ook heel 
belangrijk voor hem. Jammer dat het 
maar zo kort heeft mogen zijn.

Als ’s morgens de eerste chauffeur 
de bus kwam halen dan had hij 
de poort al open staan en als de 
chauffeur goed op tijd was kon men 
zelfs nog een kopje koffie met hem 
drinken. En als de chauffeur van de 
laatste dienst terug kwam, was hij 
weer paraat om te helpen bij het 
aftanken.

Begin 2014 heeft hij die ondersteuning  
van de  chauffeur van de vroege dienst 
afgebouwd omdat het fysiek te zwaar 
werd. Maar de overige taken zoals 
chauffeuren en het poetsen van de 
bus bleef hij met zijn bekende inzet 
uitvoeren. Toen Martien op zondag 13 
april werd opgenomen in het ziekenhuis 
heeft hij al zijn werkzaamheden  voor 
de buurtbus moeten staken en is voor 
hem een persoonlijke lijdensweg, met 
veel tegenslag, begonnen. Ook voor 
Maria, de kinderen , de kleinkinderen 
en familie moet dit een zeer zware tijd 
zijn geweest. Wij wensen hen allen 
nog veel sterkte toe voor de komende 
tijd.

Martien is nu uit zijn lijden verlost, dat 
geeft enige troost.

Martien, namens alle vrijwilligers van 
onze buurtbusorganisatie, rust in 
vrede.

Stichting Buurtbus Laarbeek

Leven dat is zien met je ogen open,
Leven is zien dat je voeten lopen,
Leven dat is zien, Leven is horen
weten dat je niet voor
spek en bonen bent geboren.

Je was een voorbeeld van eenvoud, liefde, gastvrij en sociaal. 
Toch moeten wij helaas afscheid nemen van onze pap en opa

Bert van der Linden
echtgenoot van

Mien van der Linden-van der Heijden † 

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

 Mortel: Hans en Marjo
  Marieke 
  Bas - Kayleigh
 Beek en Donk: Annet

29 juli 2014
Correspondentieadres: 
De Esdoorn 10, 5741 DC Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Bert in De Groof uitvaartcentrum, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op vrijdag 1 augustus van 
18.30 tot 19.30 uur.
De uitvaartdienst met Gilde Eer wordt gehouden op zaterdag  
2 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, 
Kerkstraat te Beek en Donk, gevolgd door de begrafenis op de 
parochiebegraafplaats H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en 
Donk.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 
Iedereen die zich betrokken voelt bij het overlijden van Bert is 
welkom.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Redacteur: Jac Babin

Deze week is het de beurt aan Ben van 
Meelis uit Beek (en Donk).  Ben en zijn 
vrouw Lies hadden een zaak in sport-
artikelen en -mode op het Heuvelplein. 
Veel mensen uit MooiLaarbeek zul-
len Ben ook kennen als muzikant van 
buurtorkest ‘De Eendracht’, het Jazz- en 
dixielandorkest, ‘De Goose Milkers’  de 
‘Aarlese Revue’ en accordeonist van 
Liedertafel ‘’t Nachtpitje’. Tijd voor De-
MooiLaarbeekKrant om  terug te blik-
ken en te informeren hoe het nou met 
deze muzikale ondernemer is.

Ben van Meelis
Ben woont in de Brandstraat, pal naast 
het huis waar hij in 1934 werd gebo-
ren. Als 7-jarige maakte hij de mobi-
lisatie mee. “Daar zou ik alleen al een 
heel interview over kunnen volpraten”, 
lacht Ben. Hij bezocht de Lagere School 
in oorlogstijd. Daarna volgde de Am-
bachtsschool, waar hij zich bekwaamde 
in de auto- en rijwieltechniek. Na het 
vervullen van de militaire dienstplicht, 
heeft Ben   gewerkt bij verschillende ga-
ragebedrijven.

Rijschool, autoverhuurbedrijf
Het ondernemersbloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Ben stichtte een rij-
school, annex autoverhuurbedrijf. “Die 
zaak liep destijds best goed”, zegt Ben. 
De combinatie autorijschool/autover-
huurbedrijf, was achteraf gezien, niet 
zo gelukkig. Veel boerenmensen lieten 
hun zoon of dochter hun rijbewijs halen 
en kochten daarna een auto. Er werd 
uiteindelijk steeds minder gehuurd. 
Daarnaast kreeg Ben steeds meer last 
van lichamelijke klachten. “Een rijin-
structeur moet van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat, in de auto zitten”, zucht 
Ben. Voldoende redenen dus om te 
stoppen. “Nadat we alle klanten keurig 
van dienst zijn geweest”, vult zijn vrouw 
Lies aan.

Sportartikelen en - mode
Lies speelde al langer met het idee om 
een sportzaak te beginnen. Het werd in 
1972 een totaalsportzaak: voetbal, ten-
nis, water- en wintersport, zaalsporten, 
turnen, enz. Lies behaalde daar in zeer 
korte tijd de nodige sport- en vakdi-
ploma’s voor. In 1977 werd de winkel 

uitgebreid met wintersport 
en onderhoud en verhuur 
van ski’s. “Eigenlijk ben ik 
zelf niet zo’n sportfiguur”, 
zegt Ben. Maar hij zegt dat 
hij graag zeilt en skiet.  De 
boot hebben ze pas enkele 
jaren geleden verkocht. 
Alpineskiën doet Ben nog 
steeds. “Voor langlaufen 
ben ik te lui”, zegt Ben. 
Met de sportzaak zijn Ben 

en Lies na 30 jaren gestopt. Aan huis 
gingen zij verder met de afdeling win-
tersport. Die afdeling is al weer enkele 
jaren geleden door hun zoon Dirk over-
genomen.

Muziek
Als het onderwerp muziek ter sprake 
komt, vertelt Ben enthousiast over  ‘De 
Goose Milkers’ (Beekse Ganzemelkers), 
het jazz- en dixielandorkest waarmee 
hij bij ‘Pauwkes’ speelde in de Brugs-
traat. Die jazzavonden waren wijd en 
zijd bekend. “Helaas bestaan ‘De Goose 
Milkers’ niet meer”, stelt hij teleurge-
steld vast. Over het buurtorkest ‘De 
Eendracht’ waarin hij klarinet speelt. 
Over zijn rol bij liedertafel ‘’t Nachtpit-
je’als accordeonist. Over ‘De Aarlese 
Revue’ waarmee hij als accordeonist 
nog regelmatig optredens verzorgt. Tot 
slot van dit onderwerp, neemt Ben De 
MooiLaarbeekKrant in vertrouwen als 
hij zegt: “Ik speel eigenlijk alles op het 
gehoor, zonder bladmuziek….., maar 
schrijf dat maar niet op.”

Redacteur: Hans Kik

Laarbeek - Het hing al een tijdje in de 
lucht. En toen lag er opeens een brief 
op de mat: de Rabobank sluit kanto-
ren in Lieshout, Aarle-Rixtel en 
Bakel. Goed voor de nodige vragen. 
Om maar meteen de eerste vraag te 
beantwoorden: “Ja, de brievenbus 
om betaalopdrachten te posten blijft 
gewoon bestaan, evenals alle buiten-
geldautomaten.”

Online bankieren
“Bankieren verandert” vertelt Peter 
van Loon, directeur Particulieren 
Rabobank Peel Noord. “De afgelopen 
jaren zijn klanten massaal overgestapt 
op internetbankieren. De helft van de 
contacten gaat tegenwoordig online. 
Per jaar melden zich zo’n 300.000 
nieuwe gebruikers aan om mobiel te 
bankieren. Apps, tablets en smart-
phones vieren hoogtij. Zoiets vind je 
terug in het bankbezoek van klanten. 
De bezoekersaantallen zijn enorm te-
ruggelopen. In Lieshout, Aarle-Rixtel 
en Bakel hielpen we gemiddeld zo’n 
acht klanten per dag. En waren we 
nog maar halve dagen open. Dat is te 
weinig om een kantoor aan te hou-
den.”

Extra hulp
“Voor onze klanten kwam de slui-
ting van de drie kantoren niet als een 
donderslag bij heldere hemel. Eerlijk 
gezegd hadden ze het wel een beetje 
zien aankomen. Een sluiting brengt 
voor een kleine groep klanten wat 
ongemakken met zich mee. Klanten 
hebben vragen en problemen zijn er 
om opgelost te worden”, aldus Peter 
van Loon. “We zoeken voor iedere 
klant een passende oplossing..”

Gratis cursus
“Hoe wij klanten een helpende hand 
bieden? Denk bijvoorbeeld aan cur-
sussen internetbankieren voor oude-
ren. Die zijn laagdrempelig. Eigenlijk 

is internetbankieren veel makkelijker 
dan menigeen denkt. Kwestie van 
naast een klant gaan zitten, tips ge-
ven en zelf laten proberen. Je moet 
ze even op weg helpen. Dan gaat de 
rest vanzelf.”

Bank aan huis
En hoe zit het dan met klanten die 
slecht ter been zijn? Peter van Loon: 
“Die bezoeken we thuis. Desgewenst 
kunnen we ook geld thuis laten be-
zorgen. Een volmacht geven aan kin-
deren? Zo geregeld. Voor 55-plussers 
hebben we een speciale ouderenadvi-
seur. We horen graag wat er bij hen 
speelt. Waar ze mee zitten. Hoe meer 
we weten, hoe beter we klanten van 
dienst kunnen zijn. Op bijeenkomsten 
van de ANBO steken we regelmatig 
onze voelhorens uit.”

Betrokken
De Rabobank heeft de naam midden 
in de samenleving te staan. Een bank 
met ideeën over maatschappelijke be-
trokkenheid. Trekt de bank zich terug 
uit het dorpsleven nu er drie filialen 
sluiten? “Geenszins”, licht Peter van 

Loon toe. “Betrokkenheid zit in onze 
genen. We blijven lokale initiatieven 
ondersteunen. Juist als het gaat om 
de leefbaarheid van dorpskernen. 
Ook nieuwe initiatieven.” 

Verbouwing
De bank bouwt aan zijn toekomst. De 
kantoren Beek en Donk en Gemert 
worden opgepimpt voor dienstverle-
ning 3.0. Hoe de kantoren eruit ko-
men te zien? Peter van Loon: “Een 
bankhal dient uit te stralen dat klan-
ten welkom zijn, en snel en goed ge-
holpen worden. Juist voor complexe 
producten komen klanten naar de 
bank. Zulke producten vragen om 
tekst en uitleg en een persoonlijke 
toelichting. Noem het kwaliteit van 
dienstverlening. Een goed advies kan 
dan het verschil maken. De entourage 
doet veel. Het geeft een thuisgevoel 
voor alle klanten in de regio. In het 
voorjaar van 2015 is de verbouwing 
afgerond. Nog even geduld a.u.b. 
Op 1 april houden we open huis. 
Welkom!”

Rabobank sluit kantoren in Lieshout, Aarle-Rixtel en Bakel

Opening van zaken over de sluiting van 3 kantoren
Peter van Loon

Vervolg voorpaginaverhaal 
vrijwilligerswerk

Aantal uren
Bijna de helft van de vrijwilligers is een 
paar uur per week bezig met het vrij-
willigerswerk. Een vijfde van de vrij-
willigers geeft aan meerdere dagen in 
de week hiermee bezig te zijn.  Een 
grote groep vindt het daarnaast las-
tig om aan te geven hoeveel uur zij 
aan vrijwilligerswerk doen, omdat het 
vaak per week verschilt. Dit is voorna-
melijk met het vrijwilligerswerk rond-
om activiteiten en/of evenementen.

Geen vrijwilligerswerk
Zoals eerder al vermeld, doet 20% 
van de inwoners niet aan vrijwilligers-
werk. Zij hebben hier uiteenlopende 
argumenten voor. De meest voorko-
mende reden is dat zij geen tijd heb-
ben hiervoor (56%), bijvoorbeeld 
omdat het niet te combineren is met 
gezin en een baan of er simpelweg 
geen tijd voor hebben in verband met 
andere bezigheden. Slechts 6% ziet 
de meerwaarde van het vrijwilligers-
werk niet in. Argumenten hiervoor 
zijn: ‘te veel regels en plichten’ en 
‘goedkope vervanging voor betaalde 

krachten’.  Diverse respondenten ge-
ven aan dat zij wel vrijwilligerswerk 
willen doen, maar nog niet het juiste 
soort werk voor hen zijn tegengeko-
men. Ziekte, werk als mantelzorg of 
‘ik wil wel, maar heb me er nog niet in 
verdiept’ zijn overige redenen die bur-
gers geven waarom zij niet aan vrijwil-
ligerswerk doen.

Moet iedereen aan vrijwilligerswerk 
doen? “Ik vind van niet”, beargu-
menteert Suzan. “Niet iedereen is in 
de mogelijkheid om dit doen te doen. 
Daarentegen dek ik wel dat het voor 
iedereen goed zou zijn om zich als vrij-
willigers voor iets in te zetten.”

Vacaturebank 
Heeft u interesse in vrijwilligers-
werk? Neem eens een kijkje op www.
vierbinden.nl/vrijwilligerswerk/va-
catures. Hierop staan alle actuele 
vacatures voor vrijwilligersfuncties. 
Er kan ook contact opgenomen wor-
den met Suzan. Dit kan telefonisch 
via 0492-328807 of per mail aan 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 

WiSH Outdoor kent 
veel vrijwilligers die 
graag een handje helpen

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Zaterdag 2 augustus

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van juli die staan opgeschreven in het intentieboek 
Lourdesgrot, Marinus Beniers (mged), Bert Schevers 
(mged).

Zondag 3 augustus  

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
18e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij.
Intenties in deze viering voor: Hanneke van Berlo 
(fund.); Overleden ouders Timmers – Bunthof; Sien 
Nooijen (fund.); Overleden begunstigers van het O. 
L. Vrouwe Gilde; 
Mien Verhoeven (par.); Jan van der Sanden 
(trouwdag); Pieter Wijnker;  
Leen van Oort-Huibers (Hakendover); Bijzondere 
intentie; Tot welzijn van de parochie. 

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering Volkszang
Intenties in deze viering voor: Frits en Nelleke 
Coppens-Heesakkers, Jan van der Heijden, Zus van 
de Meulengraaf-Heesakkers (mged), Wim van den 
Elzen, Ouders Slaats-van Uden, Jos Franke (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Cor Toonen en Anny 
Toonen-van As, Antonius van den Heuvel, Rinie 
van den Heuvel en overleden familieleden, Antoon 
Schepers, Frans Coolen.

Maandag 4 augustus

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 5 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 6 augustus

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Donderdag 7 augustus

Geen viering

Vrijdag 8 augustus

13.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Remy Droesbeke en Lianne 
Swinkels

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

Parochie 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 

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

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

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

Ze zeiden tot hem:
we hebben niets behalve

vijf broden en twee vissen.
Twaalf volle korven bleven erover, 

maar wel nadat ieder verzadigd was.

Vele volle vuilnisbakken
staan langs onze wegen,
maar er zijn nog zoveel

monden te vullen.

Het enige wat de armoede verdrijven kan, 
is eerlijk delen.

(Aldus Moeder Theresa)

KERKBERICHTEN

Agenda 
2 augustus t/m 8 augustus

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

Rens Klomp Bueters
Schenking t.b.v. de eigen woning
Jaarlijks mogen ouders hun kinderen beste-
dingsvrij een bedrag van ± € 5.000 schen-
ken zonder dat hierover schenkbelasting is 
verschuldigd. Daarnaast zijn er eenmalige 
verhoogde vrijstellingen. Aan deze zijn voor-
waarden verbonden met betrekking tot het 
bestedingsdoel  en de leeftijd van het kind.

Tot 31 december 2014 geldt er een tijde-
lijke maatregel waarbij de eenmalige schen-
kingsvrijstelling is verhoogd naar maximaal 
€ 100.000,-. Hiervoor geldt het volgende:
1. de schenking moet worden gebruikt ten 

behoeve van de aankoop of verbouwing 
van de eigen woning danwel ter aflos-
sing van de eigenwoningschuld.  

2. de schenking mag gedaan worden aan 
een kind of een derde.

3. er gelden geen voorwaarden m.b.t. de 
leeftijd van de ontvanger.

4. in het verleden ontvangen schenkingen, 
waarbij gebruik is gemaakt van een ver-
hoogde vrijstelling, komen in mindering 
op het vrijgestelde bedrag.

Om de schenking te regelen moet er een akte 
van schenking en een schenkingsaangifte 
opgesteld worden. In de akte van schenking 
kunnen diverse juridische zaken geregeld 
worden die aansluiten bij uw wensen. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld een uitsluitingsclausu-
le. Hiermee zorgt u er voor dat de schenking 
altijd bij uw kind blijft en niet bij echtscheiding 
van uw kind voor de helft aan zijn dan ex-
partner wordt overgedragen. 

Wij kunnen u bij het gehele traject begelei-
den, van de advisering tot het opstellen van 
de benodigde documenten. U kunt hiervoor 
contact opnemen met een van onze adviseurs.

Jubilerend Seniorenorkest geeft terrasconcert
Mariahout – Het Seniorenorkest be-
staat dit jaar 20 jaar. In verband met 
dit jubileum geeft het orkest een gratis 
toegankelijk terrasconcert op het terras 
van Café/Restaurant De Pelgrim. Zij 
brengen prettig in ’t gehoor liggend en 
een uiteenlopend repertoire ten gehore 
op zondag 17 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur. 

Het Seniorenorkest, opgericht in 1994, 
bestaat momenteel uit 25 personen. 
Wijlen Bert Brouwers was toen medeo-
prichter en dirigent. Op dit moment 
staat het orkest onder bezielende leiding 
van Piet van Neerven. De meeste leden 
komen uit Laarbeek maar ook daarbui-
ten. O.a. uit Gemert, Nederwetten en 
Breugel. De gemiddelde leeftijd loopt 
tegen de 70 jaar. Er zijn slechts enkele 
‘jeugdleden’ bij van 59 jaar. Het orkest 
treed jaarlijks een 20-tal keren op. Dit 
doen ze in bejaarden- en verzorgings-
huizen en ook wel op braderieën. Op 
dinsdag 20 augustus treden zij op in ’t 
openluchtlucht theater van Mariahout, 
in ’t programma ‘Ten Blakke’. Er wordt 
op mooi weer gehoopt, zo niet dan is 
het optreden in de zaal. 

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?
U kunt ervoor kiezen uw administratie
door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

-  Boekhouding
-  Belastingaangifte
-  Jaarrekening

-  Ledenadministratie
-  Incasso van ledengelden
-  Debiteurenbeheer

Het Seniorenorkest bestaat 20 jaar

Mariaviering van gezamenlijke 
KBO’s Laarbeek

Op stap met de Zonnebloem

Mariahout - De jaarlijkse Mariaviering 
van de gezamenlijke KBO’s Laarbeek 
wordt gehouden op woensdag 13 au-
gustus in Mariahout. 

De viering heeft aanvang om 14.30 
uur met Pastoor Verbraeken. De zang 

wordt verzorgd door Omase-koorleden 
in combinatie met het Marcantokoor. 
Na de viering gaat men bij goed weer 
in processie door het park. Aansluitend 
wordt bij het theater een kop koffie 
aangeboden. Bij slecht weer zal dit in 
de grote zaal van De Pelgrim zijn.

Laarbeek/Mierlo - Voor gasten van 
de Zonnebloem wordt de musical 
‘Diner voor twee’ gespeeld in sport-
hal De Weijer in Mierlo op zaterdag 
15 november. 

Maitre Bernardo (Ron Brandsteder) 
bestiert samen met zijn nichtje en 
neefje uit Nederland het unieke 
driesterren hotel/restaurant ‘IL Mona 
Lisa’ in Venetië. Vanuit alle windstre-
ken vinden gasten hun weg naar zijn 
bijzondere etablissement dat plaats 
biedt aan slechts twee gasten, waar-
door kwaliteit en privacy optimaal 
gewaarborgd zijn. Ditmaal zijn de 
vermogende Babs en Adelbert zijn 
gasten. Het tweetal is een interna-
tionaal vermaard zangers-echtpaar 
dat voor de elite zal optreden tijdens 
het Venetiaanse Carnaval. Het echt-
paar zit nog maar nauwelijks aan het 
voorgerecht als Koos en Sjaan uit de 
Jordaan plotseling hun opwachting 

maken. Hij is ex-taxichauffeur, zij 
kapster. Ze hebben het arrangement 
gewonnen in de Vriendenloterij en 
door een onfortuinlijke reserverings-
fout staan ze eveneens geboekt 
voor vanavond. De twee koppels 
blijken ook nog eens bepaald geen 
match. Maitre Bernardo staat voor 
de lastige, zo niet onmogelijke taak 
om naast de avond ook zijn gezicht 
te redden, want de rapen zijn goed 
gaar.
 
Wie deze middag wil bijwonen kan 
zich tot 15 aug. opgeven bij Toos 
van der Linden. tel. 0492-462974. 
Aanvang 14.00 uur, sluiting ca. 
17.00 uur. Kosten voor deze middag 
zijn €12,75. Opstapplaatsen worden 
nog bekend gemaakt. 
 
Denkt u ook nog aan het opgeven 
voor het natuurtheater in Mariahout. 
Robin Hood. Dit kan deze week nog.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Witte Pitloze Druiven

       500 gram  1.99
Courgette  per stuk   0.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Blauwe Bessen per doos 1.49
Party Tomaatjes 250 gram 0.99

Soepgroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

“Dit jaar is een goed jaar voor de beschermde torenvalk”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Noud Biemans (69) 
heeft gasten in zijn tuin aan de 
Bosscheweg te Aarle-Rixtel. Een 
broedpaar torenvalken heeft Noud’s 
zelfgemaakte nestkast uitgekozen om 
zes jongen ter wereld te brengen. Om 
ze later te kunnen traceren worden 
de jonge torenvalken geringd door 
‘Vogeltrekstation’-vrijwilliger John 
Vereijken. 

Kast
“Graslanden, bermen en ruigtes, dit 
lijkt me een geschikt biotoop voor 
torenvalken,” dacht roofvogelliefheb-
ber Noud dertien jaar geleden, toen 
hij vanuit zijn diepe tuin de aangren-
zende weilanden bekeek. Niet lang 
daarna bouwde hij eigenhandig een 
complete nestkast op een zes meter 
hoge paal inclusief takel- en schom-
melsysteem. Noud: “Dit systeem is 
nodig om bij de kast te kunnen zonder 
dat de eieren of jongen eruit vallen. 
Ook plaatste hij een camera met bij-
horende bekabeling: “Omdat de kast 
helemaal achterin de tuin staat moest 
ik lange gleuven graven voor stroom- 
en coaxkabels. Dat was veel werk.” 
Zijn inschatting was correct en zijn 
werk werd beloond: “Ik heb sindsdien 
elk jaar een nest in mijn kast gehad.”

Ringen
Wanneer de jongen twee à drie we-
ken oud zijn, worden ze geringd door 
erkend ringer John Vereijken: “Elke 
ring heeft een specifiek nummer. Deze 
geef ik door aan het ‘Vogeltrekstation’. 
Zij weten op deze manier precies waar 
en wanneer de jongen geboren zijn.” 
De informatie die op deze manier 
wordt doorgegeven aan dit centrum 
voor vogeltrek en –demografie, wordt 

ingezet ten behoeve van vogelbeleid 
en –bescherming.

Noud takelt de schommelende nest-
kast naar beneden. John haalt, heel 
voorzichtig, zes lichtgrijze pluizige en 
luid ‘kekkerende’ kuikens uit de kast 
en zet ze in een grote bak. Terwijl 
vader en moeder valk vanaf een af-
standje hun kroost in de gaten hou-
den, worden de jongen één voor één 
door John gemeten, gewogen en 
geringd: “Door het opmeten van de 
vleugels kan ik zien hoe oud het jong 
is. Deze is precies twee weken oud.” 
De jongen ondergaan het hele pro-
ces gelaten. Daarna worden de zes 

pluisbolletjes weer heel voorzichtig 
in de nestkast gezet. Als Noud deze 
omhoog heeft getakeld komt moeder 
valk snel een muisje voeren aan haar 
hongerige jongen.

“Dit jaar is een goed jaar voor de to-
renvalken,” aldus Noud. Dit komt vol-
gens hem omdat er nu voldoende ge-
schikt voedsel is: “Er zijn veel muizen, 
daar houden ze van.” In het verleden 
heeft de vogelliefhebber het ook wel 
eens anders meegemaakt: “Als er 
weinig voedsel is, dan eten ze elkaar 
op.”

Beschermd
De torenvalk is een beschermde vo-
gelsoort. In Laarbeek zitten momen-
teel, mede dankzij een aantal nestkas-
ten, tien broedparen. Per nest komen 
er meestal vijf eieren uit. Noud: “In 
het eerste jaar sterft zestig procent 
van de jongen. Gemiddeld worden 
ze anderhalf jaar oud. Door veel jon-
gen te krijgen kunnen ze hun soort in 
stand houden.”

Informatie
Geïnteresseerden die informatie wil-
len hebben over het plaatsen van een 
nestkast kunnen contact opnemen 
met Noud Biemans E-mail: 
aepbiemans@onsbrabantnet.nl.

Noud Biemans met een 3 weken oud valkje

John Vereijken noteert het nummer van de ring

Biotoop

“Dit jaar is een goed jaar 
voor de torenvalken.”

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

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Karel van Deurzen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Loek Beekmans

2. Ans Verhoeven

3. Hans Segers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
ASPIRANT

BEDREIGD

CANADEES

DATABASE

DYNAMIEK

ENERGIEK

GISTEREN

HANDICAP

INDIRECT

JAARGANG

KLASSIEK

LICHTING

NOTEBOOK

ONGEPAST

PRODUCER

QUOTATIE

SCENARIO

THERAPIE

UITBRAAK

VANAVOND

WEBSITES

XYLOFOON

ZANGERES

ZWEVERIG

Niet genetisch gemanipuleerd voedsel dat in zijn geheel en onbewerkt niet boven een bepaalde temperatuur 
gekookt is. Daardoor blijven smaak en voedingstoffen van alle vitaminen, enzymen, antioxidanten en mine-
ralen die in RAW FOOD aanwezig zijn behouden. Met andere woorden: door RAW FOOD blijft het leven in 
de voeding zitten! SUPER RAW FOOD bestaat uit groente, fruit, noten, zaden en kiemen. Eigenlijk alles wat 
je uit de grond, of van bomen en struiken haalt en zo kan eten. Hierdoor herstelt je lichaam sneller en krijg 
je meer energie. Zorg dat je SUPER RAW FOOD aan je dieet toevoegt, zodat je elke dag het beste uit 
jezelf kunt halen. In ‘t Verswarenhuys voorzien wij u graag van: amaranth, chiazaad, quinoa, hennep-
zaad, cranberries, gojiberries, moerbeibessen, groente en fruit....kom gerust langs en laat u inspireren!
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EZOND Wat is SUPER RAW FOOD?

Heerlijke chilikip uit de pan

www.kookcentrumbrabant.nl

• 2 rode uien
• 2 teen knoflook
• 2 chilipepers
• 3 vleestomaten
• 500 gr kipfilet
• Olijfolie
• 75 gr spekblokjes
• 2 el tacokruiden
• 1 blikje tomatenpuree
• 1 dl rode wijn
• 400 gr kidneybonen
• Bosje koriander
• 1 limoen
• 1 klein bakjes crème fraiche

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

Pel en snipper de uien en knoflook. Maak de pepers schoon en 
verwijder de zaadjes. Snijd de pepers in dunne ringetjes. Was de 
tomaten en snijd in stukken. Snijd de kipfilet in gelijke blokjes. 
Verhit olie in een braadpan en bak de kipfilet, spekblokjes, rode 
ui, knoflook en de rode pepers aan. Bak het ± 5 minuten goed 
aan. Voeg de tacokruiden en de tomatenpuree toe en bak even 
goed door. Voeg de rode wijn en tomatenstukken toe. Laat de 
kidneybonen uitlekken en spoel ze schoon onder de kraan. Voeg 
de bonen bij de rest en laat alles 20 minuten zachtjes stoven in 
de pan met de deksel erop. Hak de koriander fijn. Schep de chili 
in de borden en sprenkel er wat limoensap over. Strooi er wat 
koriander over en geef er een lepel crème fraiche bij. Serveer met 
witte rijst.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

8 1 6

3 4 2

8 9

5 4 6 2

9 7 1 5

3 9 4 7

1 5

8 7 1

1 5 3

Puzzle #58921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ASPIRANT BEDREIGD CANADEES
DATABASE DYNAMIEK ENERGIEK
GISTEREN HANDICAP INDIRECT
JAARGANG KLASSIEK LICHTING
NOTEBOOK ONGEPAST PRODUCER
QUOTATIE SCENARIO THERAPIE
UITBRAAK VANAVOND WEBSITES
XYLOFOON ZANGERES ZWEVERIG

    

Zoek de 10 verschillen
ZONDER VLEUGELS? ZIJ WEL!
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Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in 
ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Jan 
Kerkhof. Jan woont in de Leliestraat 
in Beek en Donk. Vol trots vertelt Jan 
over zijn enorme verzameling van de 
schrijver Antoon Coolen.

Jan Kerkhof
Jan is van oorsprong timmerman-
meubelmaker. Nu is hij met pensioen. 
Eenmaal gezeten achter zijn zelf ver-
vaardigde bureau in zijn royaal beme-
ten werkkamer, omringd door ontel-
bare boeken, vertelt Jan honderduit 
over zijn bijzondere passie: alles ver-
zamelen over Antoon Coolen.

Wie is Antoon Coolen
Met enige schroom stelt 
DeMooiLaarbeekKrant de eerste 
vraag: “Jan, wie is Antoon Coolen.” 
Geduldig legt Jan uit dat Antoon 
Coolen een bekende Nederlands 
schrijver is, die leefde van 1897 tot 
1961. “Antoon Coolen  is vooral be-
kend als schrijver van streekromans”, 

zegt Jan en hij illustreert dat door 
bijna blindelings een paar boeken 
uit de keurig geordende boeken-
kast te pakken. Het zijn ‘Herberg 
in ’t Misverstand’, ‘De Goede 
Moordenaar’ en ‘Dorp aan de rivier’. 
“Dat laatste boek is het bekendste, 
omdat dit boek ook is verfilmd en als 
openluchtspel is opgevoerd te Lith” 
vertelt Jan.

De verzameling
Mijn verzameling omvat alles wat 
Antoon Coolen zelf geschreven 
heeft”, zo gaat Jan enthousiast ver-
der. “Bovendien verzamel ik van elk 
boek ook nog, de verschillende her-
drukken en vertalingen.” Trots to-
vert Jan boeken tevoorschijn in het 
Tsjechisch, Portugees, Frans, Duits, 
Fins Noors. Antoon Coolen was naast 
schrijver ook journalist en hij schreef 
talloze krantenartikelen. “Ik verzamel 
ook alles, wat over Antoon Coolen 
geschreven is”, zo gaat Jan onver-
stoorbaar verder. In de hoek van  zijn 
werkkamer staat een rookstoel, via 
via in handen gevallen van Jan. Trots 
toont Jan foto’s van Antoon Coolen, 
gezeten in deze stoel!

Het ontstaan van deze enorme ver-
zameling
Na het lezen van het boek 
‘Peelwerkers’ in de negentiger jaren, 
wilde Jan meer weten over Antoon 

Coolen. Hij bezocht boekenmarkten 
en antiquariaten, struinde internet af, 
bezocht archieven, had contact met 
de secretaresse van Antoon Coolen.. 
Alles bij elkaar bestaat de verzame-
ling nu uit 40 strekkende meters aan  
boeken, mappen en  tijdschriften. Zijn 
vrouw Francien zegt dat ze volledig 
achter de hobby van Jan staat. Ze 
weet zelf ondertussen ook veel over 
Antoon Coolen en regelmatig kan ze 
Jan zelfs aanvullen.. “Maar het blijft 
zijn hobby”, zegt ze lachend. “Ik ver-
zamel …..Toon Kortooms! “ 

Pronkstuk van de verzameling
Het pronkstuk van de verzameling 
is het boekje ‘Opinies’ uit november 
1914. Het boekje is in een kleine opla-
ge gezet en gedrukt door de 17-jarige 
Antoon Coolen zelf, die toen bij druk-
kerij Pellemans in Helmond werkte. 
Antoon Coolen schreef die stukjes in 
de krant ‘De Zuid Willemsvaart’ on-
der het pseudoniem A. de Willer later 
met A.F. Coolen. “Van deze boekjes 
zijn er echt maar vier over”, zegt Jan. 
“En ik heb er één van te pakken kun-
nen krijgen!”

Einde verzameling in zicht
Als De MooiLaarbeekKrant voorzich-
tig oppert dat nu toch wel alles over 
Antoon Coolen geschreven is en dat 
er niets meer te verzamelen valt, ant-
woordt Jan bijna verontwaardigd, dat 

er nog steeds over Antoon Coolen 
geschreven wordt en dat er nog 
steeds in diverse landen herdrukken 
en vertalingen verschijnen. “Alles 
te pakken krijgen zal niet mogelijk 
zijn”, maar bijna alles moet moge-
lijk zijn.”, zegt Jan gelaten. “Lezers 

van DeMooiLaarbeekKrant die nog 
iets voor mij hebben over Antoon 
Coolen kunnen contact  opne-
men”, zo besluit Jan hoopvol. Jan 
Kerkhof, Leliestraat 16, Beek en 
Donk. Tel. 0492-461093 of mail 
jag.kerkhof@kpnplanet.nl.

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

kend als schrijver van streekromans”, 

We naderen de maand augustus, 
voor velen een periode van een 
wel dan niet verdiende vakantie. 
Ook de tijd waarin er op de 
groentebeurs veel komkommers 
zijn. En augurken, daarom 
noemen onze Oosterburen het 
Sauregurkenzeit. Binnen de media 
beter bekend onder de naam 
‘komkommertijd’. Weinig van 
echte nieuwswaarde. Normaal 
gesproken wordt er beperkt politiek 
bedreven, helaas is dat dit jaar met 
de vliegtuigramp niet het geval. 
De kranten worden dunner, de 
weinige sportevenementen zoals 
de Tour de France worden extra 
breed uitgemeten. Datzelfde geldt 
voor de televisie die oude films 
en programma’s tot in den treure 
herhalen. De radio stuurt berichten 
de ether in die anders niet verder 
zouden komen dan de kantinetafel. 
Waarover moet P. Skauwe het dan 
toch gaan hebben? Deze en een 
aantal andere onbeantwoorde 
vragen spinden rond in mijn 
hersenen, zoals:
Wat doen weekdieren in het 
weekend? Houden ze in een 
theefabriek koffiepauze? Wat voelt 
een vlinder in zijn buik als hij verliefd 
is? Mogen vegetariërs vlinders in 
hun buik hebben? Waarom geeft 
een antwoordapparaat nooit 
antwoord als ik iets vraag? Waarom 
neemt er altijd iemand op als je een 
verkeerd telefoonnummer gedraaid 
hebt? Als zwemmen goed is voor 
de ontwikkeling van armen en 
benen, waarom hebben vissen dan 
vinnen? Hoe gaat de bestuurder 
van een strooiwagen ‘s morgens 
naar zijn werk? Waarom zegt 
men de wekker gaat af terwijl hij 
eigenlijk aan gaat? Waarom worden 

appartementen appartementen 
genoemd terwijl ze allemaal aan 
elkaar zitten? Waarom staat er 
een houdbaarheidsdatum op zure 
room? Waarom droegen kamikaze 
piloten helmen? Krijgt een vis, 
net als mensen, kramp als hij vlak 
na het eten gaat zwemmen? Als 
de zwarte doos van een vliegtuig 
niet kapot kan, waarom is het hele 
vliegtuig dan niet van datzelfde 
materiaal gemaakt? Wie heeft het 
melken van koeien bedacht en 
wat dacht ‘ie dat hij aan het doen 
was toen hij het voor het eerst 
deed? En wie plaatst de bordjes: 
‘Verboden op het gras te lopen’? 
Allemaal vragen die nutteloos 
lijken maar elk een plausibele 
verklaring zullen hebben. 

Daarom zou het zo gek nog 
niet zijn om de oorsprong van 
het woord komkommertijd 
te achterhalen. Een 
nagenoeg ondoenlijk klusje 
vanwege de diverse 
verklaringen. Het zou 
kunnen komen van 
het Engelse Cucumber-
time, of van het Duitse 
woord Gurken. Of van 
het Jiddische Zóres- und 
Jókresszeit. En dat ligt weer 
dicht bij kommertijd, waarbij 
er meer tijd is voor kommer 
en kwel. Een erg onjuiste 
veronderstelling en ook niet 
steekhoudend. Mijn verklaring ligt 
in de intrinsieke samenstelling. Een 
komkommer bestaat namelijk 
voor 94% uit water, bevat 2 
gram koolhydraten en weinig 
andere bestanddelen. Het is 
moeilijk om dan te spreken van 
echte voedingswaarde.

Komkommertijd Volgens P. Skauwe
COLUMNFrans van Zeeland vrijuit wegens onvoldoende bewijs

Laarbeek – Wethouder Frans van 
Zeeland werd verdacht van het ronse-
len van stemmen in zijn woonplaats 
Mariahout bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014. Justitie laat dinsdag 
weten dat er onvoldoende bewijs is, 
waarmee Frans van Zeeland vrijuit gaat.

In april werd door de gemeente bekend-
gemaakt dat er twee meldingen waren 
gekomen van het ronselen van stem-
men. Hiermee zou de kieswet worden 
overtreden. Het openbaar ministerie 
deed maandenlang onderzoek in op-
dracht van de gemeente Laarbeek, maar 
daar kwam –naar nu blijkt- niets uit. De 
zaak is geseponeerd. Frans van Zeeland 
en burgemeester Hans Ubachs zijn in-
middels geïnformeerd over de afronding 
hiervan.

“Het zorgvuldige onderzoek en de uit-
spraak van het OM geeft voor iedereen 
duidelijkheid en daar zijn we blij mee”, 
aldus de burgemeester. Wethouder 
Frans van Zeeland reageert: “Het geheel 
heeft me erg geraakt. Overtuigd van 
mijn onschuld, verkeerde ik toch ruim 
drie maanden in onzekerheid. Met deze 
uitspraak kan ik me weer 100% inzetten 
voor de inwoners van Laarbeek en het 
besturen van deze mooie gemeente.”

Frans van Zeeland

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

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Annet van
Gils-Kuys

MijnTestamentadvies.nl

Wat hebben we toch mooie 
gesprekken tijdens mijn inloop-
spreekuur! Soms met een traan, 
maar dan ook altijd weer met 
een lach! Mooi is dat. 

En u houdt mij scherp. U stelt 
vragen die mij ook weer aan het 
denken zetten. En die ik weer 
gebruik om mijn andere klanten 
attent te maken op bepaalde za-
ken. Want soms is voor mij iets 
zo vanzelfsprekend, dat ik niet 
meer in de gaten heb, dat dat 
voor u helemaal niet zo is. 

Daarom wil ik u even laten we-
ten dat wanneer u oude langst-
levende testamenten hebt,  deze 
nog steeds geldig zijn en dat 
deze niet automatisch zijn ver-
vallen toen het nieuwe erfrecht 
(in 2003) kwam met een stan-
daard langstlevende regeling; de 
wettelijke verdeling.   

Dus uw oude testament geldt na 
uw overlijden en niet die nieuwe 
wettelijke regeling. En of deze 
nu nog bij uw situatie en wensen 
past, is dan de vraag. Dus wan-
neer u naar mij toe komt, neem 
uw testament mee en ik kijk voor 
u of het voor u nog geschikt is. 

Om even terug te komen op 
die standaard langstlevende 
regeling die nu geldt, maar let 
op, dus alleen wanneer u geen 
testamenten heeft! die is echt 
standaard, dat kan ik u vertellen. 
Wat er niet in is opgenomen en 
wat u wèl allemaal wilt is de anti 
schoonzoon- of schoondochter 
clausule. Deze voorkomt dat wat 
uw kinderen van u erven, ge-
deeld moet worden met een ex 
wanneer er gescheiden wordt.

Wat er wel in is opgenomen en 
wat u meestal niet wilt dat zijn 
de wilsrechten. Wanneer de 
langstlevende hertrouwt, dan 
hebben de kinderen automa-
tisch hun wilsrechten. Die kun-
nen ze gebruiken wanneer u 
gaat hertrouwen. Zij hebben dan 
namelijk het recht om alvast de 
blote eigendom te claimen van 
uw bezittingen ter waarde van 
hun erfdelen. U mag dan wel 
het vruchtgebruik houden en ze 
dus gebruiken, maar ze zijn niet 
meer van u! Het lijkt wel een 
anti- ouder clausule! 

Wanneer u dit niet wilt dan kunt 
u deze wilsrechten uitsluiten. Dit 
kunt u alleen doen door mid-
del van het opstellen van een 
testament. En besluit u om een 
testament te gaan maken dan 
hebben we nog meer mooie 
instrumenten om dat te rege-
len wat u wél wilt én om op de 
erfbelasting te besparen én die 
AWBZ zo ver mogelijk buiten de 
deur te houden!

Tot ziens!

Lezingenreeks(en) kunstgeschiedenis 
2014/2015 KBO Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Met ingang van ok-
tober 2014 gaat de seniorenvereni-
ging KBO Aarle-Rixtel verder met 
de reeds twee jaar lopende lezin-
genreeks kunstgeschiedenis en bij 
voldoende belangstelling bovendien 
met een zogenaamde starterscursus. 
Voor de middagbijeenkomsten (de 
lopende cursus) is gekozen voor: 
‘De schok van het nieuwe: moderne 
kunst’

Van Gogh verkocht bij leven geen 
enkel schilderij, nu staan er lange 
rijen voor zijn museum. Mondriaan 
stierf in armoede, terwijl heden ten 
dage zijn werk miljoenen opbrengt. 
En het is nu bijna niet meer voor te 
stellen, maar ook de impressionisten 
werden in eerste instantie niet ge-
waardeerd. Hun schilderkunst werd 
als schokkend ervaren. Men vroeg 
zich af of deze jonge honden über-
haupt wel konden schilderen. In de 
loop van de twintigste eeuw zul-
len er vele kunststromingen volgen 
die voortborduren op de ingeslagen 
weg van het impressionisme. En die 
weg gaan we volgen. In zeven bij-
eenkomsten van anderhalf uur zult u 
wegwijs worden gemaakt in de won-
dere wereld van de moderne kunst. 
Van het impressionisme gaan we via 
het expressionisme naar het kubisme 
en de abstracte kunst. Zowel schil-
derkunst, als beeldhouwkunst en ar-
chitectuur zullen behandeld worden 
in hun context en tijd. Na afloop van 
deze cursus zult u met andere ogen 
kijken naar het werk van o.a. Picasso, 
Mondriaan en Jackson Pollock.

Alle lezingen worden gehouden in de 
oude Pastorie aan de Heindertweg 1 
te Aarle-Rixtel. De volgende dagen 
zijn vastgelegd: de donderdagen 9 
en 23 oktober, 13 en 27 november 
en 11 december 2014 en 8 en 22 
januari 2015. De aanvangstijden zijn 
13.30 uur (groep 1) en 15.45 uur 
(groep 2). Elke lezing duurt twee-
maal drie kwartier met een pauze 
van een kwartier. Er is voor een en-
keling nog plaats.

Daarnaast zal (bij voldoende 
deelname) wegens succes her-
haald worden: ‘Inleidende cursus 
Westerse Kunstgeschiedenis’. Altijd 
al het verschil willen weten tussen 
een Romaanse en een Gotische 
kerk? Of waarom de Renaissance 
eigenlijk de Renaissance genoemd 
wordt? En u heeft vast wel eens van 
Rembrandt gehoord, maar wie was 
eigenlijk Caravaggio? U krijgt het 
allemaal te horen én te zien in deze 
cursus algemene kunstgeschiede-
nis.

De cursus is bedoeld voor ‘starters’ 
in de kunstgeschiedenis. In zeven 
bijeenkomsten van eveneens an-
derhalf uur wordt u in chronolo-
gische volgorde langs de ‘gehele’ 
westerse kunstgeschiedenis geleid. 
Deze reeks begint bij de Grieken 
en eindigt bij de grote kunststro-
mingen van de eerste helft van de 
20e eeuw. Zowel de schilderkunst, 
beeldhouwkunst als bouwkunst ko-
men aan bod, waardoor deze cur-
sussenreeks u van een goede ba-
siskennis van de kunstgeschiedenis 
voorziet. Deze cursussenreeks vindt 
eveneens plaats in de oude Pastorie 
en wel op dezelfde donderdagen als 
hiervoor gemeld en vangt aan om 
19.00 uur. Ook hier een pauze van 
een kwartier.

Alle cursussen worden gege-
ven door drs. Willem van Roij, 
kunsthistoricus, gespecialiseerd 
in modernistische kunst en ar-
chitectuur en groot kenner van 
Piet Mondriaan. De kosten voor 
KBO-leden zijn €45,00 en voor 
niet-leden €55,00, te betalen voor 
aanvang van de cursus. Indien u 
belangstelling heeft, wilt u dan 
een e-mail sturen naar Hans van 
Roij (jthbvanroij@live.nl) met 
vermelding van uw persoonlijke 
gegevens, uw adres en telefoon-
nummer en de cursus waar uw be-
langstelling naar uit gaat. U kunt 
ook telefonisch met hem contact 
opnemen: 0492.474092.

Uw hulp zonder handen
(Wij hebben diverse modellen met opsta-hulp)

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

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

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

elke euro is er één.

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Al 10 jaar uw vakman in camera 
en alarmbeveiliging voor een 
betrouwbaar en eerlijk advies

Laag Strijp 20, Aarle Rixtel   06-47061082

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...

Dit is Pucky, een aanhankelijke en 
vrolijke kruising Teckel. Hij is bij 
ons in de opvang voor herplaatsing 
omdat het bij zijn vorige baasje niet 
goed samen ging met het andere 
hondje. Pucky is een beetje jaloers 
aangelegd en wil de aandacht die 
hij krijgt niet delen met andere 
huisdieren. Is Pucky het enige 
huisdier in huis dan heeft u er een 
heel lief maatje aan. Pucky gedraagt 
zich binnenshuis netjes, hij kan een 
paar uurtjes alleen thuis blijven. 
Hij kent enkele commando’s en hij 
loopt keurig mee aan de riem. Wie 

wordt er vriendjes met Pucky?

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

Naam:        Pucky
Leeftijd:     1 jaar

“Zondagmorgen tussen 7.00 en 7.30 uur, tijdens mijn fotowandeling, 
deze Tijgerspin, oftewel Wespenspin, gespot langs de Goorloop. Dit 
was voor mij de eerste keer dat ik deze tegen kwam. Hij viel direct op 
door z’n specifieke zigzag web”, aldus Karel Vogels.

Mooi Gespot
Tijgerspin oftewel Wespenspin

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 50,- aan 
accessoires cadeau
Wanneer u in augustus een nieuwe 
fiets koopt.
Actievoorwaarden in de winkel.
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MOOI IN CONTACT
Weduwe (79 jaar) zoekt een gezellige en 
beschaafde vriend. Brief onder nummer 
2407. Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

GEVONDEN
USB-stick gevonden (merk SP = Sili-
con Power). 8GB, zwart omhulsel met 
transparante dop. Gevonden bij Wethoud-
er Notenplein Beek en Donk. Af te halen 
op Heuvelplein 3, Beek en Donk

Twee sleutels gevonden op 29 juli bij de 
volkstuinen, Beekseweg, Aarle-Rixtel. Tel. 
06-12857025

GEVRAAGD

Woonruimte gezocht
Huurhuis of appartement

Voor 1 persoon
Tel. 06-20110050

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

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

Nette goed verzorgde man zoekt kamer in 
Beek en Donk voor de maanden april-mei 
2015. Reactie: Postbox 71, Jomtien Post 
Offi ce, 20261 Chonburi Thailand

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

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

Goed tehuis gezocht voor lieve cavia, we 
moeten het diertje weg doen wegens 
tijdgebrek van onze dochter. Voor meer 
info tel. 0492-461617

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

Aanbieding: Hedera voor tuinaf-
scheiding 30% korting!! tevens kas to-
tale leegverkoop. Bloeiende lavendel 13 
cm pot € 1,20. Stamrozen vanaf € 12,50, 
Volop zomerbloeiers en vaste tuinplanten, 
diverse kortingen. Prei- en groenteplanten. 
Groen-centrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode

Diverse spullen voor oppasoma’s en –
opa’s, zoals een box, wipstoel, kinderstoel, 
etc. Teab. Tel. 0492-382632

Te Koop: Tummy Tub  €10,00. Tel. 
0492-462837

Eettafel, donkerbruin met 4 stoelen. Tussen 
€10,00 en €20,00. Tel. 0499-421079

VACATURES
Wij zijn op zoek naar een gepensioneerde/
vutter chauffeur met groot rijbewijs, voor 
enkele uren per week. Meer info, bel 
0492-461345.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Ielse van de Velden

“Goh, Francien, jij spreekt nog 
gewoon Nederlands!” zeggen 
sommige mensen tegen mij als ik 
weer eens in Holland op vakantie 
ben. “Ja”, zeg ik dan, gewoon op 
z’n Nederlands, “je moedertaal 
vergeet je niet zomaar.” En dat is 
ook zo. In 1979, toen ik voor het 
eerst naar Canada vertrok, was ik 
negentien jaar. De moedertaal zat 
er dus  stevig genoeg in. Daar had 
zuster Egberta wel voor gezorgd. 
En hoewel we op de havo ook  
Duits, Frans en Engels leerden, 
in feite waren wij, als inwoners 
van Mariahout, toch al tweetalig 
gemond op zeer jonge leeftijd; 
we schreven en lazen dan wel het 
Algemeen Beschaafd Nederlands 
(ABN) op school, maar thuis 
spraken we lekker plat! 

Dat is wel veranderd zeg. 
Door de jaren heen is het 
oude Mariahoutse dialect 
langzaamaan verdwenen. Ik 
merkte dat goed wanneer ik 
terug kwam in Nederland. Ik 
vond het zelfs grappig om te 
horen hoe mijn jonge neefjes en 
nichtjes naar mij toe-babbelden 
in het perfecte ABN. Dat klonk 
zo vreemd. In het begin leek 
het wel alsof die kiendjes uit 
the stad kwamen. Mijn eigen  
kinderen zijn natuurlijk in het 
Engels opgegroeid.  Maar ze 
hebben wel twee Brabantse 
ouders en het platte Brabantse 
kwam er dus met de paplepel in, 
ook al woonden we in dat verre 
Canada. En als onze kinderen 
nu in Nederland op vakantie 

zijn en  een woordje 
Nederlands willen 
meespreken, dan 
komt dat platte juist 
naar boven. Zo gaat 
dat dan. 

Omgekeerd is het 
een ander verhaal. 
Natuurlijk komen er 
ook veel Nederlanders 
in Canada op 
bezoek en niet alle 
Nederlanders spreken 
Engels. Mijn moeder 
kwam heel vaak in 
Canada en  ze wilde 
dan ook graag onze 
vrienden en buren 

ontmoeten. Dat is begrijpelijk. 
Als tolk wordt je dan ingezet, 
zo midden tussen de Canadese 
buurvrouw die wil vertellen 
over haar leven en een moeder 
die het allemaal heel interessant 
vindt mits het maar wordt 
uitgelegd in haar eigen taal. 
Tolk zijn is niet zo leuk. Het is 
verwarrend en erg vermoeiend. 
Vooral toen het huis ook nog 
vol liep met jonge kinderen 
en hun Engels sprekende 
vriendjes. Soms gebeurde het 
wel eens dat ik dan ongemerkt 
Nederlands begon te praten 
tegen die Canadese vriendjes. Ik 
zie ze nog voor me staan: “Mrs.
Verhoeven, we can’t understand 
you!” (Mevrouw Verhoeven, 
we weten niet wat u zegt!) 
Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Als 
emigrant ben je volledig in talen 
gewikkeld. Daar moet je soms 
gewoon om lachen. 

Met vriendelijke groet,
Francien Verhoeven 

Luchtpost

Canada

Daan
12 juli 2014

Frank en Judith Brugmans-Manders
Peeldijk 9, 5735 SZ Aarle-Rixtel

In talen gewikkeld

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Daan

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een gratis 
speelgoedtrein met de naam van uw 

kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze speelgoedtrein wordt u 
aangeboden door: 

Intertoys Beek en Donk en 
DeMooiLaarbeekKrant

Dorpsstraat 19,  Aarle-Rixtel
0492-385957

www.bakkerijvanbrug.nl

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden aan de A50
• Zwemmen in rivieren en kanalen gevaarlijk
• Beperkte openingstijden gemeentehuis
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

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

Eind juli 2014 ontvangt u een aanslag voor riool- en afvalstoffenheffing. Deze aanslag gaat over de 
maanden januari tot en met juni 2014. 

U kunt deze aanslag in zes maandelijkse termijnen betalen met een automatische incasso. Heeft u 
nog geen automatische incasso? Bij de aanslag zit een machtigingskaart. Door deze in te vullen en 
terug te sturen machtigt u de gemeente om de gemeentelijke belastingen automatisch van uw reke-
ning af te schrijven. Ook kunt u via de gemeentewinkel op www.laarbeek.nl met gebruik van uw Di-
giD een opdracht tot automatische incasso afgeven (mijn loket, producten en diensten, belastingen).
Betaalt u al via automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. 

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u de gemeentelijke website raadplegen: www.laarbeek.nl. Of u neemt 
contact op met de gemeente Laarbeek, tel. (0492) 469 700.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse barbecue op het ter-

rein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in Beek en Donk op zaterdag 30 augus-
tus 2014 van 19.00 – 1.00 uur. (Verzonden 16 juli 2014)

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                Kern Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Karstraat 11                    Beek en Donk    verwijderen asbest                   slopen        15-07-2014
Nieuwstraat 2                 Beek en Donk    uitbreiden woning                  bouwen 18-07-2014
Donkervoortsestraat 3 Beek en Donk    bouwen loods/berging              bouwen       18-07-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een 
gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank 
Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden 
ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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 bel-
len, 0492 469 700.

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
• Een berk, staande op het perceel aan de Oranjelaan 35a in Beek en Donk. Eigenaar heeft 

aangegeven de boom te willen verwijderen uit veiligheidsoverwegingen vanwege afster-
vende en uitvallende takken. Door de gemeente kunnen onvoldoende redenen tot behoud 
worden aangedragen. 

• Een berk, staande op het perceel aan de Oranjelaan 21 in Beek en Donk. Eigenaar heeft aan-
gegeven de boom te willen verwijderen uit veiligheidsoverwegingen vanwege afstervende 
en uitvallende takken. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende 
redenen tot behoud kan aandragen.

• Een drietal lindebomen , staande op het perceel aan de Eikenlaan 45 in Beek en Donk. 
Eigenaar heeft aangegeven deze bomen te willen verwijderen vanwege overlast (lichtinval 
en druipen). De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot 
behoud kan aandragen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 16 juli 2014.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern             Ingediend d.d.             Werkomschrijving
Nieuwstraat 2                 Beek en Donk      17-06-2014                 uitbreiden woning
Donkervoortsestraat 5     Beek en Donk      10-07-2014                 bouwen bedrijfsruimte
Nieuwstraat 2                 Beek en Donk      17-07-2014                 plaatsen dakkapel
Hendrik Herenthalslaan 5  Lieshout              17-07-2014                 kappen boom
Meerven 29 A                 Mariahout            18-07-2014                 plaatsen 2 ventilatiekokers
Brem 1 en 2                   Mariahout            19-07-2014                 tweekapper boerderij/woning
De Kramsvogel 6-8         Mariahout            20-07-2014                 plaatsen dakkapellen            

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern           Ingediend d.d.               Werkomschrijving
Peeleindseweg 1           Beek en Donk    19-07-2014                   slopen varkensstallen

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

Dinsdag 
• Oud papier binnengebied Donk

Woensdag 
• Restafval en GFT buitengebied van 

Laarbeek
• Oud papier binnengebied Lieshout en 

Mariahout

Donderdag 
• Oud papier binnengebied Beek

Vrijdag 
• Restafval en GFT binnengebied van 

Laarbeek
• Oud papier binnengebied Aarle-Rixtel

LAARBEEK – Op woensdag 6 augustus en 13 augustus 2014 vervalt de middag- en avondopen-
stelling van het gemeentehuis Laarbeek.

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat de raad op 10 juli 2014 de parkeerbeleids-
nota heeft vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
De parkeerbeleidsnota vormt een toetsingskader voor vraagstukken omtrent parkeren. Het bevat 
onder andere parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen, een beoordelingskader voor klachten en 
meldingen en beleid hoe wordt omgegaan met specifieke doelgroepen.
De parkeerbeleidsnota treedt in werking op de dag na de datum van deze bekendmaking.
Het parkeerbeleidsplan ligt vanaf 25 juli tot en met 5 september 2014 ter inzage bij de receptie in 
het gemeentehuis in Beek en Donk. De tekst van de beleidsregel is ook digitaal beschikbaar via de 
website www.laarbeek.nl

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 10 juli 2014 besloten heeft de bebouwde komgrens van Beek en Donk te wijzigen in 
verband met de bouw van diverse bedrijfspanden in plan Bemmer IV. 
Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking. 

Het raadsbesluit ligt van vrijdag 25 juli 2014 tot zaterdag 6 september 2014 ter inzage bij de 
receptie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

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

Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn 
te verlengen. Omdat de aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure, verlengen 
wij de beslistermijn met een periode van 6 weken.

Voor:        gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsruimte naar een woonhuis/bedrijfsruimte
Locatie:   Achterbosch 10 in Lieshout

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van relevante gegevens/ stukken. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2014.

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

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Aanslag riool- en afvalstoffenheffing 2014

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Afvalwijzer

Beperkte openstelling gemeentehuis

Vaststelling parkeerbeleidsnota 2014

Wijziging komgrens Beek en Donk

Kennisgeving verlening beslistermijn Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht
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ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

In Memoriam Ad
Dit keer geen foto of stukje van ons 
Mooie Laarbeek, maar een foto van 
het wakende oog van een ransuil, die 
ik gemaakt heb in Muritz, voormalig 
Oost-Duitsland.

Wij gaan al jaren met vier vrienden 
in mei naar een natuurgebied in Eu-
ropa om een weekje te fotograferen. 
Dit stukje is een eerbetoon aan Ad 
van Lith, een van ons groepje, die 
na een slopende ziekte van enkele 
jaren is gestorven. In 2011 waren wij 
in La Brenne in Frankrijk toen Ad zijn 
eten niet door kon slikken. Wij heb-
ben er toen nog om zitten lachen, 
Ad die zijn eten niet weg krijgt, dat 
kan niet! Later schaamde ik me om 
dat lachen, na een bezoek aan het 
ziekenhuis bleek hij ernstig ziek. Ad 
de doorbijter die er zijn hand niet 
voor omdraaide uren tot zijn nek in 
het koude water van een riviertje in 
de Ardennen te gaan staan voor die 
ene foto van de waterspreeuw. Ook 
zijn ziekte heeft hij dapper doorstaan 
maar helaas niet kunnen winnen. Hij 
is nog met ons meegegaan zolang hij 
kon en we hebben samen gelachen, 
we hebben samen gehuild.

Ik hoop dat hij nu op een mooie plek is. 
Nog mooier dan ons Mooie Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

       Mooi Laarbeek       Mooi LaarbeekLocatie:
Muritz, voormalig Oost-Duitsland

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

In De MooiLaarbeekKrant komen veel foto’s voorbij, die in Laarbeek zijn gemaakt. 
Allemaal vanaf de grond, en een enkele keer vanaf een verhoging. De MooiLaar-
beekKrant komt nu met unieke foto’s, die letterlijk ‘Uit de lucht zijn gegrepen’. 

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. Uit 
de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijswinnaar. 

Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Weet jij waar deze foto van is? 

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef 
het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in Beek en 
Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Weet jij waar deze foto van is? 

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef 

Antwoord week 29: Brug de Aa bij Bakelseweg in Aarle-Rixtel

Winnaar week 29: Jorrit van de Ven

Nieuwe editie of� ciële 
gemeentegids Laarbeek
Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
en uitgeverij Akse Media zijn in-
middels begonnen met de voorbe-
reidingen voor de nieuwe gemeen-
tegids Laarbeek.

De gemeentegids bevat belang-
rijke informatie van de gemeente 
Laarbeek, alle adressen van vereni-
gingen, instellingen, organisaties 
en instanties die in en om Laarbeek 
actief zijn, en wordt in december 
gratis huis-aan-huis en bij bedrijven 
verspreid. Alle vermeldingen in de 
papieren gids zijn tevens terug te 
vinden in de digitale gemeentegids 
www.Laarbeek.SmartMap.nl, ge-
koppeld aan de gemeentelijke web-
site www.Laarbeek.nl 

De gemeentegids app
Uw gemeentegids is ook als gratis 
applicatie in de Google Play/App 
Store te vinden. Onder de naam 
Gemeentegids App zijn 1,9 miljoen 
actuele adressen in heel Nederland, 
met bijbehorende informatie, altijd 
en overal te raadplegen. Wat u ook 
zoekt, de Gemeentegids App leidt 
u, dankzij de ingebouwde GPS, 
vanaf de plek waar u zich bevindt 
naar de dichtstbijzijnde vestiging. 
Met daarbij de mogelijkheid om di-
rect vanuit de vermelding de web-
site te bezoeken, het bijbehorende 

telefoonnummer te bellen of de 
route ernaartoe weer te geven. 
Ook kunnen de gevonden gege-
vens worden doorgestuurd naar 
een e-mailadres, naar SocialMedia 
(Twitter, Facebook enz.) of onder 
Favorieten opgeslagen worden om 
ze de volgende keer nóg sneller te 
vinden. 

Controle redactionele vermeldingen
Vanaf 4 augustus zullen de instel-
lingen en verenigingen met een 
redactionele vermelding benaderd 
worden om de juistheid van de ge-
gevens te controleren. Aan ieder 
die een e-mailadres in de vermel-
ding heeft, wordt een automatische 
mailing verzonden met een unieke, 
persoonlijke inlogcode waarmee 
de eigen gegevens op elk gewenst 
moment via internet aangepast 
kunnen worden. Degenen zonder 
e-mailadres in de vermelding zullen 
de komende weken telefonisch of 
schriftelijk benaderd worden.

Wilt u zelf al wijzigingen doorgeven, 
of stond u nog niet in de gids en wilt 
u wel een vermelding in de nieuwe 
gemeentegids? Geef dit dan door 
aan de redactie van Akse Media, te-
lefoon 0223-673010, e-mail: redac-
tie@aksemedia.nl, onder vermelding 
van gemeentegids Laarbeek.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits & Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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MooiBoerdonk

Diverse activiteiten op Dorpsfeest Boerdonk

Boerdonk: Kei Skon Negentig lentes jong

Boerdonk – Rollende keukens, live-
muziek, straattheater, oldtimers en 
diverse andere activiteiten staan op 
het programma van het Dorpsfeest 
Boerdonk. Zondag 24 augustus 
bruist Boerdonk nog meer dan an-
ders. Dit Dorpsfeest wordt gehou-
den op evenemententerrein ’t Weike 
en start om 13.30 uur.

Nadat een aantal jaren de band 
‘Ovation’ een vaste gast was op het 
evenement is dit jaar de 16-koppige 
feestband ‘Bandtastic’ aanwezig op 
het Dorpsfeest. Een band met meer-
dere vocalisten maar ook blazers. 
Ze zijn enthousiast en weten er een 
feest van te maken met muziek voor 
jong en oud. Verder is er een echt 
Shantykoor uit Son en Breugel en 

een tropische verrassing, welke zo uit 
Brazilië lijkt te zijn gekomen.
 
Nieuw dit jaar is het straattheater 
tijdens het Dorpsfeest. Of het nu 
jongleren, steltlopen, vuurspuwen, 

Diaboloën of eenwielrijden is. Je kunt 
het allemaal komen bekijken op deze 
zondag. Komt daarom allen en geniet 
van heerlijk eten, diverse activiteiten 
en gevarieerde openluchtmuziek.

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

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

Zondag 24 augustus

Dorpsfeest Boerdonk
13.00 - 19.00 uur ‘t Weike, Boerdonk

Boerdonk - Afgelopen maand is er 
aandacht besteed aan het initiatief 
van de Dorpsraad van Boerdonk, om 
het dorp bekendheid te geven als 
mooi dorp om in te wonen. 

Om deze actie te ondersteunen, zijn 
vijf stickers ontworpen welke je bij-
voorbeeld op je auto kunt plakken. 
Vorige week spraken ze met Marieke 
de Koning over haar sticker ‘Boerdonk; 
en ik woon er’, de week ervoor was 
het woord aan Albert Dortmans met ‘I 
Love Boerdonk’. 

Kei Skon
De derde sticker spotten we op de auto 
van Miriam Vriens. Ze is geboren en 
getogen in Engelen. Destijds een klein 
plaatsje boven ’s-Hertogenbosch, nu 
een dorpskern van deze stad. Tijdens 
haar studie ging ze samenwonen 
met haar vriend in de binnenstad van 
Eindhoven. Hierna ging ze met haar 
man (inmiddels waren ze getrouwd) 
in Rosmalen wonen. Ze woonde daar 
prima, maar wilde liever een vrijstaand 
huis met wat meer ruimte rondom, en 
bij voorkeur een vrij uitzicht. Twee jaar 
lang hebben ze huizen bekeken, het 
zoekgebied werd steeds groter, totdat 
ze 12 jaar geleden per toeval een bord 
in de tuin van hun huidige woning za-
gen.

 ‘..en dat huis stond in Boerdonk’
“Ja, we hadden een ander huis in 
Boerdonk bekeken, maar dat was 
het toch niet helemaal voor ons. Op 
de terugweg zag ik dit huis te koop 
staan. Thuis heb ik meteen de ma-
kelaar gebeld, en we konden het vrij 

snel bezichtigen. Dit was het! Dit huis 
was helemaal naar onze zin”, verteld 
Miriam over de zoektocht. Op de 
vraag of ze toch geen bedenkingen 
had omdat Boerdonk best een klein 
dorp is zegt ze: “de plaats waar we 
zouden gaan wonen deed er niet toe,  
het huis was de leidende factor”.

Kun je een voor- en een nadeel van 
Boerdonk noemen?
“Vanuit mezelf niet. Als grote bezwaar 
noemde mijn omgeving het ontbreken 
van een supermarkt. Ik vind dat geen 
probleem, net zoals vroeger ga ik één 
keer per week met de auto boodschap-
pen doen. Nu ga ik naar Gemert, dat is 
slechts vijf kilometer rijden. Een groot 
pluspunt vindt ik de mensen hier. Ze 
accepteren hier iedereen zoals hij of zij 
is. Of je nou actief bent in de buurt 

of bij de verschillende verenigingen of 
niet. Het is allemaal prima, en dat is 
echt niet overal zo,” besluit Miriam. 

Ga je nog ooit verhuizen?
“Dat zijn we niet van plan. Onze fa-
milies wonen niet meer in Engelen, en 
met hun huidige woonplaatsen heb-
ben we geen binding. Dit huis is van 
alle gemakken voorzien, en we heb-
ben alles in de buurt wat we nodig 
hebben. Wij kunnen hier wel oud wor-
den hoor!”, lacht ze. Natuurlijk vraag 
ik haar ook of ze nog iets wil zeggen 
tegen toekomstige huizenkopers, die 
Boerdonk als woonplaats overwegen.  
Ze zegt: “Laat je niet afschrikken door-
dat Boerdonk een klein dorp is, sta er 
open voor en het zal je er zeker beval-
len!”. 

Boerdonk - Grarda van de Vossenberg 
is afgelopen maandag negentig jaar 
geworden. Uiteraard is dit reden voor 
een feestje. Ze heeft het ‘op d’n dag’ 
met familie, vrienden en bekenden 
gevierd.

Zeeland
Grarda (Jacobs) werd 90 jaar geleden 
geboren in ‘’t Oventje’, in Zeeland. Ze 
was de op één na jongste in een gezin 
met acht kinderen. Tot haar trouwen 
is ze daar blijven wonen. Haar man, 
Toon van de Vossenberg, kwam ze 
tegen in de danstent tijdens de kermis 
in Zeeland. Hij was daar op vrijersvoe-
ten en zocht het beste durske, voor 
hem was dat Grarda!

Boerdonk
Toon en Grarda gingen trouwen 
op 16 mei 1957. Hierna ging ze in 
Boerdonk in de Veerstraat wonen 
waar Toon een boerderij had. Ze had-
den er koeien, varkens en kippen. 
“Van alles een bietje”, zegt Grarda, 
“die grote hopen vee zoals ze nu heb-
ben, dat was vroeger niet. Er stonden 
ook nog maar een paar huizen bij ons 
in de straat, je kon zo naar het pont (’t 
Veerhuis) kijken.” 

Gezin
Ze kregen samen vier kinderen. De 
eerste was een meisje, Jeanne, daarna 
kwam de stamhouder Antoon. Hij is, 
zoals vroeger gebruikelijk, naar zijn 
vader en (beide) opa’s vernoemd. 
Hierna kregen ze nog een zoon Jan 
en als laatste dochter Carla. Grarda is 
erg trots op haar kroost: “ze wonen 
gelukkig allemaal in de buurt, en als 
er iets is kan ik altijd een beroep op ze 
doen. Ze zijn ook allemaal getrouwd 
en ik heb negen kleinkinderen”.  

Hobby’s
Haar vrije tijd besteed Grarda onder 
andere aan het breien van mutsen 
voor een goed doel en aan kaarten. 
Elk jaar doet ze mee met de winter-
competitie bij de voetbalclub. Vaak 
eindigt ze onderaan de ranglijst, maar 
dat vind ze niet erg, ze gaat voor de 
gezelligheid. Verder is ze al ruim 60 
jaar lid van de KVO, waar ze een 
trouwe bezoeker is. Ze houdt ook van 
zingen. Elke woensdag zingt ze in Erp 
bij het seniorenkoor, en ze doet ook 
mee met de liederentafel in Boerdonk.

Geniet van elke dag
Wat het geheim is om negentig jaar te 
worden weet ze niet, maar genieten 
van elke dag is wel haar advies. Zelf wil 
ze alles meemaken en overal bij zijn, 
vooral bij feestjes. Ze heeft nog nooit 
een Boerdonkse carnaval overgesla-
gen. Ze gaat niet alleen naar de oude-
renmiddag, ze wil de andere avonden 
ook meemaken. Vroeger ging ze ook 
altijd ‘uit’ met de kermis, dansen en 
naar optredens kijken. Dit bestaat nu 
niet meer en dat vind ze jammer, ze 
denkt nog graag terug aan die goeie 
ouwe tijd. 

Mooiste plekje van Boerdonk
Tot slot vindt ze dat ze op het mooi-
ste plekje midden in Boerdonk woont. 
“Elke dag kijk ik naar de kientjes die 
hier naar school gaan, daar geniet ik 
van. Aan de achterkant zie ik de beest-
jes in het dieren-weike en de Cornelius 
kapel. Mooier kan ik me nie wensen!”, 
besluit Grarda.

Miriam Vriens: “Kei Skon” Grarda van de Vossenberg

Dressed Online is een webshop voor betaalbare damesmode met 
veel variatie aan Chique, Retro en High Street Fashion!
Final sale met kortingen tot 75%. Wees er snel bij want op=op!
Verzendmogelijkheden:
• U kunt uw bestelling laten bezorgen.
• U kunt uw bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak).

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl

BODY & MIND

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie
Van Schijndel 

Passie voor wonen

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

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op banken showroom

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

19 %
goedkoper

27 %
goedkoper

49.99

49.99

0.85
v   van 0.89

1.29
v   van 1.59

1.55
v   van 1.65

2.19
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 30-07-2014

5.49

1.99

3.49 

LENGTE: 44 CM

LENGTE: 34 CM

11.99

19.99

* Prijzen geldig t/m 03-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

Hugo 
Frizzante
0.75 l

Vissticks
450 g

Varkens- 
of kipsaté***

280 g

Andijvie
300 g

In diverse kleuren.
Vanaf woensdag 30-07-2014.

Orchideeën Rozen*

26 stelen, lengte: 
40 cm of 18 stelen, 
lengte: 50 cm.

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm. 

Inclusief instructie-DVD, 
onderdelen en adapter.

Eurocopter

Met ingebouwde 
LED-lamp. 

Sky Blaze Helicopter

Turtles en Transformers. 
Afmetingen: 140x200 cm.

Jongensdekbedovertrek

Afmetingen: 140x220 cm.

Dekbedovertrek tieners 1-p

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

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
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De voorgeschiedenis van 
Molen de Vogelenzang

Lieshout - Eerst was er in het domein van 
Lieshout een watermolen, langs de Goorloop, 
wat ook wel ‘Peesgalloop’ werd genoemd. De 
molen zal er niet eerder geweest zijn dan de 11e 
eeuw. De enige vermelding dateert uit 1246. 
Tussen 1182 en 1194 schonk ridder Boudewijn 
zijn alloniem Lieshout aan de abdij van Floreffe, 
waar hij was ingetreden. De abdij werd zo eige-
naar van de watermolen.

Wat Lieshout betreft is de oudste vermelding 
van een windmolen te vinden in het protocol van 
1414 waarin er sprake is van een perceel gelegen 
te Lieshout in het Rooiven en bij de windmolen. 
Het is dus waarschijnlijk dat in de loop van de 
14e eeuw de watermolen werd vervangen daar 
een standaardmolen. Deze stond op een drie-
hoekig heidegebied gevormd door de Molenweg 
de Stiphoutsedijk en de grens met Stiphout (de 
Kievitlaan) De Molennaar woonde in de boerde-
rij waar vroeger de kloosterkerk in het hof was. 
Deze boerderij werd oorspronkelijk gebouwd 
ten behoeve van de molenaar, waardoor het de 
naam ‘Molenhuis’ kreeg. Het Molenhuis werd 
steeds samen met de molen verpacht evenals 
een akker genaamd de ‘Scheenreven-akker’.

Het is bekend dat het geld voor het gemeente-
huis dat gebouwd is in 1776 verkregen is van 
gronden die verkocht zijn aan bewoners van 
Lieshout bij de aanbesteding van de nieuwe 
Luytelaarse Molendijk of Molenweg, hieruit 

blijkt dus dat de molen voor die tijd verplaats 
is van de Molenheide naar de Vogelenzang. 
Standaardmolen op de molenheide.

De molen werd op 4 juli 1587 door de staatse 
troepen in brand gestoken maar in 1598 was hij 
al weer enkele jaren volop in bedrijf, zoals blijkt 
uit een gerechtelijke procedure. In 1698 deed 
Abdij van Floreffe Lieshout over aan de Abdij 
van Postel dus werd die eigenaar van de molen. 
In 1714 verkocht de Abdij van Postel de heer-
lijkheid Lieshout aan Adriaan Bout dus eigenaar 
van de molen. In 1771 liet de kleinzoon van 
Adriaan Bout de nieuwe Luytelaarse Molendijk 
of Molenweg aan besteden het is de huidige 
Herendijk. Enige tijd voor 1771 moet dus de 
molen van de Molenheide verplaatst zijn naar 
waar nu de Molen Vogelenzang staat. Deze mo-
len was nog steeds een houten standerdmolen. 
In 1805 werd de molen verkocht aan Hendrik 
Ambrosius Swinkels, waarvoor hij destijds 3300 
gulden betaalde.

In 1817 waaide de houten standerdmolen tijdens 
een hevige storm om. Op dezelfde plaats liet 
Hendrik Swinkels een stenen koren-, olie- en pel-
molen bouwen. Aan de voorkant van de molen 
bevindt zich een ingemetselde steen die aan de 
heropbouw herinnert.

Namens Heemkunde ’t Hof van Liessent
Joop van den Baar

In de Gerwense bossen, bij Harrie Lamers, zat een gaai met jongen. Leo v/d Heuvel 
kreeg deze tip van Harrie en maakte de foto’s. Voor tips kun je bellen met Leo, tel. 
06-23551653. 

Mooi Gespot
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Di. t/m Za. 16.00 - 21.00u   Zo. en feestdagen 12.00 - 21.30u 

Dorpsstraat 15-17  |  Lieshout  |  0499 - 313185

U heeft keuze uit een uitgebreid 
assortiment van heerlijke Oosterse 
gerechten

Heeft u een verjaardag, feestje of  
receptie?  Wij brengen vanaf  
15 personen GRATIS bij u thuis!

CATERING MENU

Babi Pangang, King Do Yuk,
Foe Yong Hai, Saté

MAANDMENU AUGUSTUS 
NU 10% KORTING 2-3 PERSONEN

NORMAAL
€ 17,00

NIEUWE EIGENAREN 

ANDY & WIWI

assortiment van heerlijke Oosterse 

VANAF € 7,50 
PER PERSOON

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids Zonnig terras,prachtig uitzicht!
Originele

pannenkoeken!

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

www.openluchttheater-mariahout.nl

Kindervoorstellingen;
Elke maandag en donderdag 

in de zomervakantie!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

 Hilaria
Fata Morgana

maandag 4 augustus 14:30 uur

Pieter Tiddens
Bent

donderdag 7 augustus 14:30 uur

Mooi UIT in Laarbeek
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Anita van Wijk (m) en Danny Vos (r) in gesprek met Iris Savenije (De MooiLaarbeekKrant)

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...  RESTAURANT DE PELGRIM

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Beschermende lelie’
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als al-
tijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘Beschermende 
Lelie’, Duin 2 in Lieshout.

De bewoners van 
huize ‘Beschermende Lelie’
De Duin, is een zijweg van de 
Herendijk, in het buitengebied van 
Lieshout. Het huis is een royale ‘blok 
van twee’, met een flinke lap grond 
erachter. De bewoners zijn Alexander 
en Suzy Bevers. Zij wonen hier met 
hun drie kinderen, Kevin (15), Ruben 
(13), Bryan (11) en de hond Wizzl. 
Alexander is timmerman, Suzy maakt 
als zelfstandige deel uit van het 
Zorgteam Laarbeek. Suzy is nog niet 
thuis van haar werk en Alexander is 
in de keuken bezig met het koken van 
de avondmaaltijd. De kinderen zijn er-
gens in het huis hoorbaar aanwezig. 
Bryan en Ruben komen af en toe even 
in de keuken kijken om te zien of het 
iets wordt met het eten.

Vreemde eend in de bijt
“Eigenlijk zijn wij, hier aan de Duin, 
vreemde eenden in de bijt”, vertelt 
Alexander. “De mensen in deze hoek 

zijn allemaal familie van elkaar, behal-
ve wij.” Alexander heeft eerst in de 
Dorsvlegel in Lieshout gewoond. Dit 
huis heeft hij pas  gekocht in 2013. 
Alexander is druk bezig om het huis 
op te knappen. Zo liggen er stapels 
klinkers klaar die nog verwerkt moe-
ten worden in het terras en er gaapt 
een enorm gat, waar het zwembad 
moet komen.

België
Het blauwe Europese bord met 
de gele sterretjes met daarin het 
woord ‘België’ op de inrit, was 
DeMooiLaarbeekKrant al bij aan-
komst opgevallen. Alexander vertelt 
dat Suzy uit België komt. “Het bord 
staat er nog van een feestje dat we in 
het weekend hadden.”, lacht hij.  Hij 
heeft Suzy leren kennen in de duinen 
aan de Belgische kust. “Nu is de cir-
kel rond”, zegt Alexander met veel 
gevoel voor symboliek. “Samen met 
Suzy, terug naar het Duin, maar dan 
in Lieshout.”
 

Beschermende Lelie
Ondertussen is Suzy thuisgekomen. 
Zij vertelt dat iets grotere huizen in 
België, vaak een naam hebben. “Dat 
staat ook wel een beetje chique”, 
voegt ze daar aan toe. “Nee, nee, we 
zijn niet van adel hoor”, lacht ze. “En 
dit is hier ook geen landgoed, maar 
het is wel ons droomhuis.” Na lang 
nadenken hebben we besloten om 
de betekenis van onze voornamen 
te combineren in de naam van ons 
droomhuis. Alexander betekent ‘be-
schermende’ en Suzy betekent ‘lelie’. 
Zo simpel is dat.”, stelt ze vast. “En 
waarom zou je dan de naam van je 
droomhuis, in een andere taal of in 
een dialect dat je niet spreekt, schrij-
ven?” vraagt ze zich hardop af.

Suzy en Alexander Bevers

Beleef kindervoorstellingen in 
Openluchttheater Mariahout

Mariahout - In de zomervakantie zijn 
er iedere maandag en donderdag 
leuke kindervoorstellingen te zien in 
Openluchttheater Mariahout. Deze 
week met Theatergroep Hilaria en 
Pieter Tiddens. 

Fata Morgana
Op maandag 4 augustus komt 
Theatergroep Hilaria naar het open-
luchttheater met de oosterse illusieshow 
‘Fata Morgana’. De voorstelling is als 
een luchtspiegeling. Je ziet dingen die 
er niet zijn en het onmogelijke gebeurt 
vlak voor je ogen. Arabische prinsen, 
Indiase slangenbezweerders en een 
reeks van oosterse personages en tra-
dities verschijnen op het podium. Een 
voorstelling zonder goed geoefende as-
sistenten, maar met nietsvermoedende 
vrijwilligers uit het publiek. 

Heb je ooit willen zweven, zoals een 
gier boven de Sahara? Wil je wel eens 
gehypnotiseerd worden en ben je niet 
bang voor exotische dieren? Kom dan 
naar het openluchttheater en laat je 
betoveren door Fata Morgana. Een 

verbazingwekkende voorstelling met 
veel muziek, humor en magie! 

Bent
Als je in een BENT BENT, BENT je wie je 
BENT. Op donderdag 7 augustus staat 
Pieter Tiddens met zijn ‘bent’ op het 
theaterpodium. Voor zijn familiepret-
cabaret is hij dit keer met twee topmu-
zikanten te vinden op een rommelige 
zolderkamer. Het trio zet de boel op 
stelten samen met de onmisbare roadie 
van BENT, de man met het busje die ook 
het licht doet. Eén ding is duidelijk: het 
wordt weer keten.
 
´Of je nou een drummert BENT of een 
bassie, of een rappend gitaar spelend 
gassie. Soms is het een heel gezoek en 
je moet er wat voor doen. Maar doe wat 
je lekker vindt en durf vooral te dromen´

Kindervoorstellingen begin-
nen om 14.30 uur. Voor kaar-
ten en meer informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

Pieter Tiddens ‘bent’

Bedrijf: Restaurant De Pelgrim
Eigenaren: Danny Vos en Anita van Wijk
Locatie: Restaurant De Pelgrim, Mariahout
Redacteur: Iris Savenije

De drukte rond lunchtijd is net voorbij bij 
Restaurant de Pelgrim in Mariahout. Anita 
is rustig aan het werk achter de bar, terwijl 
Danny  in de keuken te vinden is. Beiden la-
ten de werkzaamheden even voor wat het is 
om te praten over hun avontuur die in 2011 
begon: het overnemen van, toen nog, Café De 
Vijfeijken. 

Waarom wilden jullie het café veranderen 
in een restaurant?
Anita: “Wij hebben het Café overgenomen met 
twee kennissen. Alle vier waren we absoluut 
geen kastelijns. Ik werkte voorheen 24 uur bij 
EDCO een groothandel in non-food artikelen 
en Danny was vijftien jaar werkzaam bij een 
restaurant in Son. Een restaurant paste dus be-
ter bij ons.”

Een eigen restaurant, was dat een droom 
die uitkwam?
Danny: “Nou, eigenlijk is het door puur toeval 
tot stand gekomen. Het stel  waarmee wij het 
restaurant gestart zijn, zochten nog een chef-
kok die mee in de zaak wilde stappen. Zij heb-
ben mij gebeld met de vraag of dat niet iets 
voor mij was  en zo is het balletje gaan rollen.”

Jullie zijn begonnen met vier eigenaren. Wat is 
er gebeurd, waardoor jullie nu met zijn tweeën 
over zijn?
Danny: “Vier kapiteins  op één schip bleek niet 
te werken. Nu zitten er zijn voor- en zijn nade-
len aan. We kunnen bijvoorbeeld niet zomaar 
even weg gaan. Daar staat wel weer tegenover 
dat we beslissingen nu maar met zijn tweeën 
hoeven te nemen.”

Een café omtoveren tot restaurant brengt de no-
dige veranderingen met zich mee. Hoe hebben 
jullie dit aangepakt?
Danny: “We hebben er een grote serre aange-
bouwd en ons volledig gefocust op het runnen 
van een restaurant. We wilden het allemaal niet 
te stijf en te chique. Het moest een gezellig en 
laagdrempelig restaurant worden, waar mensen 
graag weer terug komen.”

Is dit ook allemaal gelukt?
Anita: “Ja, maar veel zaken waren in het begin 
best lastig. Het diner  liep vrij snel goed en nu 
begint eigenlijk de lunch ook op gang te komen. 
Mariahout is geen dorp waar je eerst even gaat 
winkelen en daarna ergens een drankje gaat 
doen op een terras. Met mooi weer hebben we 
echter wel veel fietsers te gast en bedrijven ko-
men ook graag bij ons terug.”

Kan ik stellen dat jullie je plekje 
hebben gevonden?
Anita: “Ik vind het hartstikke leuk om sociaal be-
zig te zijn met de gasten . Ik geef eerlijk toe dat ik 
nog wel moet wennen aan de werktijden. Ik ben 
toentertijd van 24 uur naar 60 uur werken in de 
week gegaan.”  Danny: “Eigenlijk heb ik geen 
idee waarom ik het leuk vind om in die stress  en 
hitte te werken haha! Ik denk dat het komt om-
dat we een ontzettend leuk team hebben.”
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Nieuw
voorzzp’ers

SNS ZZP Rekening
Bankieren kan
voordeliger en simpeler

Open nu uw SNS ZZP Rekening: een zakelijke betaalrekening
zonder onnodige extra’s. Voor maar € 7,50 per maand.

Aanvragen of meer informatie?
Kijk op snsbank.nl/zzprekening

* 
We kunnen de rente veranderen. 

Mooi meegenomen: 1,25%* rente over uw saldo tot € 5000.

Variabele rente op jaarbasis, geldt vanaf 1-5-2012.

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Ook in de vakantieperiode elke werkdag
actueel nieuws en reportages op Omroep Kontakt

Van 7.00 tot 9.00 uur 
Nieuws en muziek op FM

Van 17.00 tot 19.00 uur 
Laarbeek Actueel

E.e.a. is natuurlijk ook te lezen op onze 
website, teksttv en social media

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

Wie herkent dit nog?
Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooi-
laarbeek.nl . Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van twee weken geleden 
kwamen diverse reacties binnen.
De foto in De MooiLaarbeekKrant  jaar-
gang 2 – week 29 – 17 juli 2014 is van het woonhuis/winkel/
werkplaats  waarin Frans Peeters toen woonde. In de winkel  
verkocht  hij elektrische installatiematerialen en artikelen zoals 
lampen, zekeringen, stekkers, plugfittingen, batterijen, e.d. In 
de werkplaats repareerde  hij elektrische artikelen. Hij was ook 
de plaatselijke monteur van de PNEM. Bij de brandweer was 
hij de chauffeur van de brandweerauto. Het huis stond in de 
Dorpsstraat, daar waar nu de Prinsenhof is, naast het huis van 
burgemeester Mostermans. Op de foto zie je op het venster 
naast de werkplaatsdeur een witte  streep dat is een thermometer met daarop de 
tekst: ‘In ieder seizoen zal orion olie voldoen’.
Jos Maas

Dat is Merkelbach timmerfabriek in de Dorpsstraat Lieshout.
Henriette de Groot

De Historische foto uit De MooiLaarbeekKrant is het pand  in de Dorpsstraat te 
Lieshout, waar vroeger De  Hr. Frans  Peeters als elektricien woonde en aan de 
rechterraam was de etalage van Electro en naderhand is daar de garage van de Fam. 
Prinsen gevestigd. In de garage kon men zelfs nog tanken. Ik heb er als schooljon-
gen na schooltijd nog motoren gepoetst als er aan gesleuteld moest worden.
Christ van den Hoogenhoff

Historische beelden Geldautomaat Piet van Thielplein weg

Kienavonden tijdens de vakantie

Getuige(n) ongeval Oranjelaan gezocht

Beek en Donk - De geldautomaat van 
de ING Bank, gelegen op het Piet van 
Thielplein tussen de winkels van de 
groenteboer en de slijterij, is donderdag 
24 juli verwijderd.

Volgens een woordvoerder van de ING 
Bank verdwijnt de geldautomaat omdat 
er in de PLUS Supermarkt op het Piet van 
Thielplein een geldservicepunt aanwezig 
is van de ING. Hier kunnen mensen geld 
opnemen tijdens de openingstijden. 

Enkele jaren geleden is een an-
dere geldautomaat op het Piet van 
Thielplein bij het oude postkantoor 
ook weggenomen.

Lieshout – In het Dorpshuis aan de 
Grotenhof 2 in Lieshout worden op 
dinsdag 5, 12 en 19 augustus drie kien-
avonden gehouden. 

De prijzen die je kan winnen worden in 
verband met de vakantietijd enigszins 
aangepast en bestaan voornamelijk uit 
levensmiddelen. Kom kienen en win een 
van de prachtige prijzen. De zaal is open 

om 19.00 uur en aanvang is 20.00 uur. 
Er zijn ruime parkeerplaatsen naast de 
school. De organisatie nodigt iedereen 
van harte uit voor een avondje gezellig 
kienen in het Dorpshuis. 

Beek en Donk - Op 21 mei heeft Wieger 
van der Burgt een ongeluk gehad op de 
Oranjelaan in Beek en Donk met zijn 
wielrenfiets. Hij is toen met zijn fiets 
over een van de twee loslopende hon-
den gevallen. 

Een getuige heeft dit allemaal zien ge-
beuren en hij is nu dringend op zoek naar 
die persoon in verband met bewijsvoe-
ring. De getuige (man) fietste vanuit Beek 
en Donk in de richting van Aarle-Rixtel en 
had lang golvend haar dat tot zijn schou-
ders kwam. Haarkleur vermoedelijk grijs 

of bruin en hij droeg een blauw shirt. 

Mocht u deze persoon kennen of  
Wieger in contact kunnen brengen dan 
hoort hij graag van u. Wieger is te be-
reiken via tel. 06-52294522 of per mail 
ongeluk@wvdburgt.nl.

Röllik Goewd aanwezig bij Carat-concerten
Helmond - Iedere zondagmiddag 
van mei tot en met begin oktober 
vinden er op het Carat-Paviljoen, in 
stadswandelpark de Warande, Carat-
concerten plaats. Diverse muziekstij-
len passeren de revue van jazz tot pop 
en van klassiek tot blaasmuziek. 

De organisatie, Stichting Beheer Carat-
Paviljoen ontving dit jaar meer dan 
honderd aanmeldingen van muziek-
verenigingen die graag een optreden 
willen verzorgen in de Carat-reeks. Op 
de meeste zondagen zullen daarom 
dan ook 3 optredens plaatsvinden, 
die elk ongeveer driekwartier duren. 
De vaste aanvangstijd is 12:00 uur 
en het programma is rond 15:00 uur 
afgelopen. Alle concerten zijn gratis 
toegankelijk. Daarnaast zijn er in het 
park horecavoorzieningen, openbare 
toiletten en ongeveer 250 zitplaatsen 

aanwezig. www.caratconcerten.nl 
Röllik Goewd is een muziekgezelschap 
uit Beek en Donk en is op 9 juli 1990 
opgericht. Het orkest is begonnen als 
echt buurtorkest, de leden kwamen 
allemaal uit de wijk Reijakkers-Noord 
nabij de Oude Toren. Momenteel be-
staat het orkest uit 20 leden en staat 
onder leiding van Martien Wagelmans. 
Het repertoire is zeer gevarieerd, een 
wals, polka of mars staan regelma-
tig op het programma, maar ook een 
populair Nederlands nummer of een 
overbekende evergreen worden regel-
matig in het programma opgenomen.

Röllik Goewd speelt graag op di-
verse evenementen, zo zijn onder 
andere Carnaval, Bloem en Tuin en 
de Kennedymars  evenementen waar 
Röllik Goewd graag haar medewerking 
aan verleend. De naam Röllik Goewd 

staat voor: het is wel goed en zolang 
de muzikanten van Röllik Goewd vele 
mensen met hun muziek kunnen ver-
maken hebben ze er zelf een bijzonder 
goed gevoel bij en vinden zij het zelf  
Röllik Goewd.

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse sperziebonen

€ 1,00 per 500 gram
Hollandse snijbonen

€1,00 per 500 gram 

De foto in De MooiLaarbeekKrant  jaar-

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK
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‘Ik verveel me’; ‘Ik heb niets te doen’; 
‘Kon ik maar weer naar school’. Ho, 
nou is het opletten geblazen. Als 
deze uitspraak uit een willekeurig 
tienjarig kereltje komt, dan weet je 
dat de nood hoog is. Code oranje, 
zeg maar. Hangen, zeuren, mok-
ken, treiteren, op dat moment zijn 
deze tijdbommetjes tot alles in staat. 
Ze weten met zichzelf geen enkele 
raad. Dag in, dag uit lopen ze met 
hun nog jonge en zuivere ziel rond 
te dolen door huiskamer of tuin. Van 
armoede sjouwen ze de straat op. De 
handen zo diep mogelijk weggesto-
ken in de zakken, het hoofd hangend 
tussen de twee zwartgeblakerde 
schouders die men heeft verkregen 
tijdens de vele zwempartijtjes, en 
campingsloffend over de klinkers in 
de straat, nadampend van een sub-
tropisch buitje. De jeugd wanhopig 
op zoek naar een avontuurlijke en 
geestverruimende besteding. He-
laas, vriendje of vriendinnetje zit in 
het regenachtige Italië, aldaar zich-
zelf stierlijk te vervelen zonder wifi . 
Dus ook de app-ambities, die vooraf 
nadrukkelijk in viervoud waren be-
sproken, moesten al snel de koelkast 
in, dan wel aan de wilgen worden 
gehangen. Dus sloft ‘de verveling’ 
maar verder in de wetenschap dat 
in deze uitgestorven straat voorlopig 
geen ene moer te doen is. Na een 
wandeling vol overpeinzingen ploft 
een hoopje vakantie-ellende op de 
bank pal naast pa en ma, verplicht 
meekijkend naar een stel zwetende 

mannen op een fi ets die trachten 
zo goed en zo kwaad als het kan 
stijgingspercentages te bedwingen. 
En daar zit je dan bij, met treurende 
ogen zo groot als die van Nemo, het 
kolderieke visje uit de gelijknamige 
fi lm, waar iedereen naar op zoek 
was. Helaas is er niemand nu op 
zoek naar jou. Het is aan jou om de 
tijd te verdrijven, de minuten in die 
zes weken pauze een zinnige invul-
ling te geven. In vredesnaam, wat 
ga je doen? Brommend en snorrend 
schraap je jouw ruwe keel en slaak 
je zuchtend wat klanken uit die zich 
verbazenderwijs samen kneden tot 
een volzin: ‘Mam, doe jij dan mee 
pesten of zo?’ Veel vakantieplezier! 

Mees Joost

Vakantieverveling

Mees JoostMees Joost

COLUMN

Het team bestaat uit acht vrouwen en 
drie mannen, variërend in de leeftijd 
van 20 tot 65 jaar. Een gemixt gezel-
schap met verschillende karakters, 
waardoor zij elkaar prima aanvullen. 

Uit al deze mensen komen creatieve 
ideeën om Laarbeek in beweging te 
krijgen en mensen zo bewuster te la-
ten worden van fysieke en mentale 
gezondheid. De gezondheidsrace is 
opgedeeld in drie blokken. Het is de 
bedoeling dat zij per blok, aan de hand 
van thema’s, activiteiten organiseren 
om u te laten bewegen!

“Als team hebben wij regelmatig een 
vergadering zodat wij de creatieve 
ideeën uit kunnen werken tot activi-
teiten. Zo zijn wij in januari begonnen 
met een Nordic Walking clinic om zo 
de onderlinge kennismaking te stimu-
leren. De eerste clinic trok ruim vijftig 
deelnemers. Wegens succes hebben 
wij deze activiteit door de Groene Long 
van Laarbeek ook met een tweede 
groep  gemaakt. In februari hebben 
wij onze activiteit aan een bestaande 

feestdag gekoppeld: Valentijnsdag!” 
Bij de Emté heeft het gezondheidsteam 
‘goodiebags’ met informatiefolders 
uitgedeeld. Voor de kinderen stond er 
een springkussen en ze konden deelne-
men aan een heuse ballonnenwedstrijd 
waarbij de drie winnaars goed in de 
watten werden gelegd. De activiteit in 
maart was een echte knaller: een mid-
dag Rock ’n Rollen. De beentjes gingen 
van de vloer en ze gingen terug naar 
de tijd van de petticoats en vetkuiven. 
Deze activiteit trok ruim 150 bezoe-
kers. Laarbeek was in beweging!

“Na deze drie activiteiten was er een 
blokafsluiting en beoordeling en hoera! 
Wij staan bovenaan! Vol enthousiasme 
hebben wij in mei de Beek en Donkse 
avond van de wandelvierdaagse geor-
ganiseerd. Mensen konden deelnemen 
aan een route van 3, 5 of 10 kilometer. 
In de 5 kilometerroute was een foto-
puzzeltocht verwerkt voor de kinderen. 
Voor de mindervalide mensen hadden 
we een rolstoelvriendelijke route uit-
gezet vanuit de Regt. De mensen kon-
den met een begeleider deelnemen en 

werden bij terugkomst muzikaal ont-
vangen door de Ekkermuzikanten. De 
wandelvierdaagse had in Beek en Donk 
ruim 400 deelnemers, een waar suc-
ces! In juni hebben wij laten zien dat 
je voor weinig geld een gezonde lunch 
kunt bereiden. Samen met de deelne-
mers van de dagbesteding van ORO 
in Beek en Donk hebben wij soep, 
broodjes, wraps en fruitspiesjes bereid. 
De deelnemers hebben geholpen met 
het snijden van de groentes en fruit, 
het dekken van de tafels en het maken 
van placemats en menukaarten. Het 
was een erg gezellige middag. De deel-
nemers hebben ons vaak bedankt en 
de lunch smaakte heerlijk! Daarnaast 
hebben we in deze maand ook mee-
gewerkt aan de Tuinroute Laarbeek. 
Onder het motto ‘begin de dag ge-
zond’ konden mensen de tuinen langs 
middels een door ons uitgezette fiets-
route. Ook hier hadden we een rol-
stoelvriendelijke route uitgezet, zodat 
iedereen gezond mee kon doen. Om 
te laten zien dat je tuin ook ‘gezond’ 
kan zijn was er een theeproeverij van 
kruidenthee uit eigen tuin.”

Naast het organiseren van activiteiten 
doen de Shooters ook aan teambuil-
ding. “Dit doen wij om zelf in bewe-
ging te zijn en kennis te maken met 
verschillende sporten. We zijn een keer 
gaan zwemmen, tennissen en hebben 
een avond gebadmintond.”

Zondag 31 augustus vindt de afsluiting 
van blok 2 plaats. Bent u benieuwd of 
The Shooters nog bovenaan staan? 
Vanaf 18.30 uur bent u van harte 
welkom in het Dorpshuis in Lieshout!  
Meer informatie over de Shooters:  
www.gezondbeekendonk.nl. Voor nu 
wensen zij u nog een fijne vakantie!

The Shooters: een gemixt gezelschap met verschillende karakters

vlnr: Diny, Jan, Willem, Veerle, Sylvie, Joyce, Esther, Beppie, Bep, Firuzan en Pascal, samen team The Shooters van de Gezondheidsrace Laarbeek

Prijswinnaars maken Ballonvaart

Aarle-Rixtel - Dinsdag 22 juli was 
het zover en konden Maarten en 
Vera de Groot hun prijs verzilveren. 
De prijs die ze hadden gewonnen 
tijdens het 5-jarig bestaan van de 
Brabantse Kluis.

De prijs was een ballonvaart voor 2 
personen en ook de familie Migchels 
van de Brabantse Kluis ging mee in 
de ballon. Het was ontzettend mooi 
weer voor de ballonvaart. De ballon 

steeg op in de wei voor het klooster. 
Een handjevol bezoekers en natuur-
lijk ook de zusters stonden klaar om 
het gezelschap uit te zwaaien.

Er stond een mooi briesje wind, 
waardoor de ballon ongeveer 
30 km per uur vloog. Dat bracht 
de inzittenden over Aarle-Rixtel, 
Stiphout, Nuenen, Eindhoven tot 
in Dommelen. Het zicht was heel 
goed en daardoor kon ver gekeken 

worden naar bekende plaatsen in de 
omgeving.

In Dommelen werd een geschikte 
plek gevonden om te landen. Na 
een officiële ballondoop, waarbij 
een stukje haar wordt verbrand en 
waarbij natuurlijk een glas cham-
pagne hoort, kon de ballon ingepakt 
worden en aan de terugreis worden 
begonnen. Een supermooie ervaring 
voor alle passagiers!

De ballonvaart. Op de achtergrond Herberg de Brabantse Kluis

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS
BOEDEL TOTAAL

Kringloop winkel 
Beek & Donk

Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 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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Mooi agrarisch Laarbeek

In de Laarbeekse velden worden volop 
groenten, fruit en granen geteeld. Daarnaast 
zie je er veel grazende koeien, paarden en een 
enkele geit. Heel veel mensen van binnen en 
buiten Laarbeek genieten ontzettend van het 
buitengebied met z`n mooie velden, struwel-
en en sloten. Er wordt massaal gewandeld 
en gefietst, daarnaast kamperen mensen van 
heinde en verre op de campings de Biezen 
of Aldörrum in Aarle-Rixtel. De bezoekers 
van deze campings waarderen de rust en de 
landelijke ligging in de oude cultuurlandschap-
pen en tussen de mooie natuurgebieden. 
Daarnaast zijn deze campings centraal gele-
gen uitvalplaatsen voor dagtripjes in de Peel 
of naar nabijgelegen steden. Ook Herberg de 
Brabantse kluis biedt de willekeurige passant 
gelegenheid om te overnachten of te ge- 
nieten van een gezonde boerenmaalti-
jd. Verder bied de zichtstal van de familie 
Rooijackers aan de Kloosterdreef in Aarle-
Rixtel aan eenieder een leuk kijkje in het reilen 
en zeilen van een moderne varkenshouderij. 

Boeren en tuinders werken volop mee aan 
het verfraaien en intact houden van het 
Laarbeekse landschap. Met name natuurlijk 
op de eigen percelen, ze zorgen ervoor dat 
hun percelen er netjes bij liggen; dit om er 
een zo optimaal mogelijke productie vanaf 
te halen, maar ook voor de beleving van de 
achteloze voorbijganger. In samenwerking 
met het Laarbeeks Landschap zaaien boeren 
stroken landbouwgrond in met bloemen. Zo 
groeien er in de lente en zomer langs de ak-
kerranden veel planten die uitbundig bloeien 
en zo voor een fraai beeld in het landschap 

zorgen. Naast een verfraaiing van het land-
schap zijn deze akkerranden een voedselbron 
voor vlinders, bijen en andere insecten als-
mede vogels en kleine zoogdieren. 

Onlangs fungeerde de boerderij van de fam-
ilie van de Ven aan de Lagedijk in Beek en 
Donk als pleisterplaats voor de Peel 4-daagse 
fietstocht. De fietsers, veelal afkomstig uit ‘de 
grote stad’ Helmond, waren erg enthousiast 
over de kalfjes en de luxe ligstal voor de koe-
ien. Het gemak waarmee de koeien door de 
stal bewegen en vooral de moderne melkro-
bots blijft de mensen verbazen. De typische 
geur van de koeienstal wordt als authentiek 
en anders ervaren. Een fris glas melk en een 
ijsco brachten verkoeling en nieuwe energie 
om de tocht te vervolmaken. Op deze ma- 
nier draagt de land-en tuinbouw zijn steen-
tje bij aan een mooi en attractief Laarbeeks 
buitengebied, waar het uitermate prettig uit-
waaien en verblijven is. 

Genieten van het Laarbeekse buitengebied  

Een huis verkoop je niet
           met een toneelstukje

www.vialinda.nl    |    T (0499) 47 43 43

ViaLinda is een frisse wind in de makelaarswereld. 
ViaLinda gaat te werk op een heldere manier en met 
aandacht voor jou. 

LEZERSPODIUMEn weer is er gelekt 
Wethouders uit het vorige college van B. en W van 
Laarbeek vinden dat burgemeester Hans Ubachs 
niet op zijn woord is te vertrouwen. Dat blijkt uit 
een geheim onderzoeksrapport. Politiek is vaak 
smerig, stiekem, huichelachtig, onbetrouwbaar en 
op de laatste plaats bedoeld om te besturen. Maar 
overwegend zijn het ook niet de intelligentste die 
op het pluche willen  zitten, maar vaker de niets 
ontziende gladde jongens.

Wat zich hier in Laarbeek heeft afgespeeld op poli-
tiek niveau sinds ik hier woon, drie en een half jaar  
nu, wint niet de schoonheidsprijs, maar is meer een 
niets ontziend smerig hanengevecht om de pop-
petjes. Al heel snel was onze burgervader negatief 
in het nieuws, achteraf bleek het in mijn beleving 
meer een stiekem spelletje en natuurlijk een lek-
kende brief naar de krant gestuurd, maar door nie-
mand verzonden (de kabouters). Nu blijkt diezelfde 
partij weer iets gevonden te hebben, twee leugen-
tjes een over sinterklaas en een over een knotwilg. 
Let wel………..daardoor zou het vertrouwen in 
onze burgervader beschadigd zijn………... Mug-
genzifterij noem ik zoiets. In deze tijd nu er zoveel 
op het spel staat aan veranderingen voor de ge-

meente, zijn er mensen die vallen over futiliteiten.  
I.p.v.  met vereende kracht samen te werken om  
in de toekomst zo goed mogelijk voor de burgers 
te zorgen. Zeker nu er veel wordt overgedragen 
aan de gemeentes, wat zeer zeker extra aandacht 
vraagt in de organisatie en tijd vergt  en verant-
woordelijkheid eist van allen. Juist nu blijkt er een 
partij te zijn die  “uit rancune“, blijft wroeten in 
een voor hun denkbeeldig riool. Stop daarmee en 
doe je werk waarop de burgers recht hebben en 
ook mogen verwachten.

Maar onze burgervader had inmiddels ook het 
klappen van de zweep moeten kennen. Hij is na-
melijk ook jaren wethouder geweest. Daar mag je 
dan toch ook van verwachten dat hij weet hoe het 
werkt in de politiek. Burgervader laat je door zulke 
futiliteiten niet op stang jagen en blijf. Er is namelijk  
nog heel veel werk te verzetten . Nu is het van het 
grootste belang dat jullie gezamenlijk in goede har-
monie en vertrouwen de schouders eronder zetten.

Enne bespaar mich veur ut derde lek!!!!!!!

Riny Looijmans- Laveaux

Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag zomerbridge 23 juli 
1. Marie-José en Mieke     60.42 %
2. Corry en Annie                 56.25 %
3. Nettie en Arno                 54.17 %
4. Marianne en Leny           49.31 %
5. Leo en Gerda                    48.61 %

Uitslag dinsdag 29 juli
1. Christel en Loek               64,44 %
2. Marie-José en Riek        63,14 %
3. Corry en Frans                  62,17 %
4. Bets en Gidi                       60,81 %
5. Cellie en Hans                   60,23 %
Er wordt elke week gebridged op dinsdagmiddag  
en woensdagavond in het Bavaria Brouwerij 
Café in Lieshout. Kijk voor meer info op www.
poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske   
Uitslagen 29 juli
1. Helma Goyen/Annie van de Aa  67,00%
2. Cor en Nellie Verschuren  65,00%
3. Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  60,00%
4. Annie van Thiel/Riek Kuijpers  55,00%
5. Diny Biemans/Jos Wouters  52,00%
De volgende zitting is op dinsdag 5 augustus, 
aanvang 13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg in Beek en Donk.

Bridgeclub ’t Koppeltje.
Uitslagen zomerbridge 23 juli  
1. Christien en Kitty  64,50%
2. Annie en Thera  57,90%
3. Maria en Elly  57,50%
4. Heidi en Angela  55,83%
5. Antoinette en Ton  52,50%
De volgende zitting is op woensdag 20 augustus, 
zomerbridge voor iedereen, aanvang 19.30 uur in Cafe-
Zaal De Tapperij.



Donderdag 31 juli 2014 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Komende zondag staat de strijd om de Johan Cruijff 
schaal weer op het programma.

Neemt Ajax revanche voor de verloren bekerfi nale of 
is PEC Zwolle weer te sterk?

Stuur uw antwoord voor zondag (2 augustus) 17.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Rini Daniels

Antwoord vorige editie: 
Nibali eindigde 3e in de Tour van 2012.

Cadeaubon kan tot 7 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagvoetbal

Selectie Sparta’25 gestart met voorbereiding
Beek en Donk - Terwijl half Nederland 
met vakantie is, is afgelopen weekend de 
voorbereiding van de selectie van Sparta 
al begonnen. 

Het eerste en tweede seniorenteam en de 
A1-jeugd vormen de selectie. De teams 
staan onder leiding van een compleet 
nieuwe staf. Stef Sijbers is de nieuwe 
hoofdtrainer. Ton Hendriks is de trainer 
van het tweede team en Mischa Werdens 
is trainer van de A1. De trainers hopen er 
samen met de spelers een mooi en suc-
cesvol seizoen van te maken. 

Aanstaande zaterdag, 2 augustus, staat de 
eerste oefenwedstrijd voor Sparta 1 op het 
programma. De wedstrijd wordt gepeeld 

tegen Stiphout Vooruit in Stiphout, aan-
vang 18.00 uur. De volgende wedstrijden 
zijn: Dinsdag 5 augustus: Sparta 1-HVV 
1 (18.00 uur),donderdag 7 augustus: 
Brandevoort 1/2–Sparta 1/2(20.00 uur) 
en zaterdag 9 augustus: Helmondia 
1-Sparta 1 (18.00 uur) 

De komende weken zullen ook steeds 
meer andere teams van Sparta hun seizoen 
opstarten met trainingen en oefen- en/of 
bekerwedstrijden (info op site Sparta’25). 

In de zomerstop is door vele vrijwilli-
gers weer het nodige werk verricht om 
het Sportpark weer klaar te maken voor 
het nieuwe seizoen. Zonder vrijwilligers 
was dit niet mogelijk. Sparta zoekt altijd 

nieuwe vrijwilligers. Dus meld je bij een 
van de bestuursleden of kom gewoon 
eens kijken.

ASV’33 en RKVV ELI kruisen de degens met elkaar

Competitie- en bekerindelingen 
Laarbeekse voetbalclubs bekendRedacteur: Mark Barten

Laarbeek – De competitie indelingen 
voor de Laarbeekse voetbalclubs zijn 
bekendgemaakt door de KNVB. De in-
deling in regio’s (Zuid I en II) is er niet 
meer. Wel is er een indeling op post-
code.

Sparta’25
Sparta’25 doet een stap terug, nadat 
het vorig seizoen degradeerde. De Beek 
en Donkenaren komen nu uit in de 2e 
Klasse F. Zij treffen in de competitie BVV 
(Den Bosch), Best Vooruit (Best), CHC 
(Den Bosch), EVVC (Vinkel), Heeswijk, 
Helvoirt, Nooit Gedacht (Geffen), ODC 
(Boxtel), Prinses Irene (Nistelrode), 
RKDVC (Drunen), RKJVV/V. Dalsen (Den 
Bosch), SBC (Son) en WSC (Waalwijk). 
In de bekercompetitie neemt Sparta’25 
het in de poulefase op tegen Handel, 
Venhorst en VOW (Zijtaart).

VV Mariahout
VV Mariahout wist zich vorig seizoen 

prima te redden in de 4e klasse en mocht 
zelfs ruiken aan de 3e klasse, door deel 
te nemen aan de play-offs voor promo-
tie. Helaas werden zij daar uitgescha-
keld en komen ze dit seizoen uit in de 
4e Klasse F. In deze klasse nemen zij het 
op tegen BEVO (Beringe), Bavos (Bakel), 
Bruheze, Handel, Lierop, Liessel, MULO 
(Helmond), Milheezer Boys (Milheeze), 
Oranje Zwart (Helmond), Stiphout 
Vooruit (Stiphout) en Ysselsteyn. De 
Marianen treffen in de bekercompetitie 
Avanti’31 (Schijndel), Ollandia en WEC 
(Wijbosch).

ASV’33 en ELI
ASV’33 uit Aarle-Rixtel had een moei-
zaam seizoen met veel blessuregevallen. 
Degradatie kon niet voorkomen worden 
en de club gleed af naar de 5e Klasse E. 
In deze klasse treffen de rood-witten ELI 
uit Lieshout. ELI kwam vorig jaar al uit 
in de 5e klasse en had het daar aanvan-
kelijk lastig mee. Toch wisten ze in de 

2e seizoenshelft goed mee te draaien. 
ASV’33 en ELI treffen naast elkaar vooral 
clubs die tegen of in Limburg liggen. 
De tegenstanders bij naam: Grashoek, 
Helenaveen, Mifano (Mierlo), MVC 
(De Mortel), Neerkandia (Neerkant), 
Olympia Boys (Ommel), ONDO 
(Asten-Heusden), RKMSV (Meijel), SPV 
(Vlierden) en SSE (Someren-Eind). In 
het bekerprogramma traeft ELI: FC De 
Rakt (Uden), Irene (Gemonde) en RKVV 
Keldonk. De Aarlenaren nemen het in de 
beker op tegen Boerdonk, Elsendorp en 
SCMH (Mariaheide).

Seizoensopening
Zoals het er nu naar uitziet, opent 
Mariahout het seizoen in en tegen 
Lierop. Sparta’25 ontvangt RKJVV/V. 
ASV’33 start op het eigen sportpark te-
gen SSE en ELI begint met een bezoek 
aan MVC in De Mortel. De eerste com-
petitieronde wordt gespeeld op zondag 
7 september.

OP DE KOFFIE BIJ... Landgoed d'n Heikant
Jos en Rita Vogels, met in het midden hun nieuwste aanwinst; de swing-trike!

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.

Bedrijf: Landgoed d’n Heikant
Eigenaren: Jos en Rita Vogels
Locatie: Landgoed d’n Heikant, Aarle-Rixtel
Redacteur: Mark Barten

Het is nog ochtend, maar de eerste golfers 
staan al fanatiek op de greens. Een onder-
houdsman maait wat gras weg en op het ter-
ras zit al een groepje mensen. Jos en Rita zijn 
nog in gesprek terwijl De MooiLaarbeekKrant 
vriendelijk ontvangen wordt en een drankje 
aangeboden krijgt van de serveerster. Op 
bezoek bij Landgoed d’n Heikant, gelegen 
in een prachtig stukje natuurgebied tussen 
Aarle-Rixtel en Bakel.

Wie zijn Jos en Rita Vogels?
Jos: “Onze roots ligt op de Bakelsedijk 
(Helmond). Ik woonde daar en Rita was 
daar regelmatig bij haar oma, die ook op de 
Bakelsedijk woonde. Tien jaar geleden ont-
moette ik haar in Helmond tijdens de kasteel-
tuinfeesten.” Rita: “Ik heb Jos bij de arm geno-
men en we zijn samen een borrel gaan drinken. 
Deze maand zijn we 10 jaar bij elkaar!” Jos en 
Rita lieten er geen gras over groeien. Amper 
twee maanden na hun ontmoeting gingen 
ze samen op vakantie. “Tijdens de terugreis 
hebben we besloten samen te gaan wonen”, 
aldus het horecakoppel. 

Hoe is Landgoed d’n Heikant
tot stand gekomen?
Nog in het eerste jaar van de relatie besloot 
het kersverse stel ook samen een uitdaging 
aan te gaan op zakelijk gebied. “Ik heb drie 
bedrijven gehad en wilde iets met de grond 
achter mijn huis gaan doen”, vertelt Jos. Tot 9 
jaar geleden had hij daar paarden lopen. Rita 
daarentegen is een echte horecatijger. “Ik was 
werkzaam als gastvrouw bij het restaurant van 
(destijds) Morees in Lieshout. Maar ik zocht 
een andere uitdaging, iets voor mezelf.” Het 

tweetal ging brainstormen en wist hun plan-
nen te combineren. Landgoed d’n Heikant 
was geboren.

Hoe gaat de samenwerking tussen 
twee geliefden?
“We hebben ieder onze eigen taken en houden 
privé en zakelijk zoveel mogelijk gescheiden. 
We plannen af en toe samen een vrije dag en 
zien elkaar tijdens het werk ook als collega’s. 
Als we er niet uit komen zoeken we de midden-
moot. Als dat niet lukt, dan zetten we het in de 
koelkast”, laten Jos en Rita weten.

Jullie zijn inmiddels een groot bedrijf, 
hoe is dit gelopen?
“Het begon allemaal met boerengolf. Toen 
kwam er een groep die ook graag een barbe-
cue wilde. We hebben samen overleg gehad 
en het leek ons een leuk idee. We hebben wel 
eerst geoefend met vrienden en bekenden. Zij 
waren tevreden”, vertelt Jos lachend. Door de 
jaren heen is er flink verbouwd. Er werd gestart 
met een koelkast en een mobiele tap, maar in-
middels is het uitgegroeid tot een volwaardig 
horeca- en recreatiebedrijf. Het bedrijf bestaat 
voornamelijk uit ambulante medewerkers, 
gezien het koppel veel van de werkzaamhe-
den zelf in handen houdt. “we hebben ieder 
twee fulltime banen”, zegt Rita. Landgoed d’n 
Heikant heeft 9 holes om te golfen, een terras 
voor de vele wandelaars en fietsers, maar biedt 
ook tal van activiteiten aan en verzorgen veel 
familie en personeelsuitjes. De golfbaan is on-
langs nog gerenoveerd, van kunstgreens naar 
grasgreens. Het is een volwaardige par-3 baan.

Waar halen jullie de voldoening uit?
“Als we zien dat mensen tevreden zijn, dan zijn 
wij dat ook. Dat klopje op je schouder, die glim-
lach, die drie spontane kussen op je wang om-
dat ze een leuke dag hebben gehad, daar doe 
je het voor”, glimlacht Rita.

Jullie zitten vol met ideeën?
Jos: “We blijven vernieuwen.  Er zijn niet veel 
dingen die ons te gek zijn.” Rita: “In de win-
ter hebben we meestal meer tijd, dan gaan 
we brainstormen met een flesje wijn erbij.” 

De nieuwste aanwinst van het bedrijf is de 
‘Swing-trike’. Een elektrische Trike waarmee 
je een soort leuke swingende bewegingen 
maakt. Jos: “Ze zijn erg gewild, je kunt er leu-
ke groepsuitjes mee maken.”
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E V E N E M E N T E N

Gezocht: de leuke zomerkiekjes! 
De komende periode staat in het te-
ken van de zomer. Sommige mensen 
blijven thuis, anderen zoeken de zon 
op in Europa of brengen zelfs een 
bezoek aan een ander werelddeel. 
Eenieder viert de zomerperiode op 
een andere manier.  

De MooiLaarbeekKrant is op zoek 
naar de leukste, grappigste of origi-
neelste zomerkiekjes! Er zijn twee 

wedstrijden. Eén voor mensen die de 
zomer in Laarbeek vieren en één voor 
mensen die buiten Laarbeek de zomer 
doorbrengen. 

Stuur je foto op naar
redactie@mooilaarbeek.nl en maak 
kans op een mooie prijs! Inleveren op 
kantoor kan ook (Heuvelplein 3, Beek 
en Donk). De foto’s staan in de bouw-
vakweken 31, 32 en 33 in de krant. 

De MooiLaarbeekKrant 

wenst iedereen een 

fijne zomer toe! 

Donderdag 31 juli 
De nieuwe kleren van de keizer
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 2 augustus 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Zondag 3 augustus 
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Start Heuvelplein, Beek en Donk

Maandag 4 augustus 
Fata Morgana
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 7 augustus 
Bent - Pieter Tiddens
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 9 augustus 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zondag 10 augustus 
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Start Heuvelplein, Beek en Donk

Maandag 11 augustus 
Gijs en Guus wereldberoemd
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 14 augustus 
De glimlach en de bom - Arno Huibers
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 16 augustus 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Openlucht Comedy Night
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zondag 17 augustus 
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Start Heuvelplein, Beek en Donk

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Ingestuurd door: Stephan van Schijndel - Ook 

de Teugelders zijn nu aan een welverdiende 

vakantie toe. Groetjes van Prins Luuk XLII

Vakantiefoto’s Laarbeek

Ingestuurd door: Theo Heinsbergen - Niet 

alleen mensen houden van zonnebaden, ook 

mijn goudvink vind dit fijn!

Maandag 4 augustus Zondag 10 augustus 

Ingestuurd door: Brouwers - 
Maudje viert vakantie in Laarbeek

Vakantiefoto’s Laarbeek

Ingestuurd door: Annegeert Steenbakkers - Mijn petekind in het badje met zijn petekind. Zó stoer en zó lief!
Ingestuurd door: Frank van Halteren - De familie Van Halteren (Beek 

en Donk) en familie van Asten (Aarle-Rixtel). Na hard werken is het 

goed rusten! Sander, Steyn, Rens, Jeroen en Thieu in Bibione (Italië)


