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Beek en Donk – De betrokkenheid is 
groot op basisschool ’t Otterke in 
Beek en Donk wanneer ze horen dat 
hun leerling en schoolgenootje Jayden 
Lücker (5) een neuroblastoom heeft; 
een zeldzaam kwaadaardig kankerge-
zwel. Om Jaydens overlevingskans te 
vergroten, is behandeling in Amerika 
noodzakelijk. Om geld in te zamelen 
hiervoor hield ’t Otterke maandagmid-
dag een sponsorloop. 

Behandeling 
Alles gaat in een razendsnel tempo. Iets 
meer dan twee maanden geleden kre-
gen Jayden en zijn ouders het slechte 
nieuws te horen. De stichting ‘Geef om 
Jayden’ wordt opgericht. Zij zamelen 
geld in om de zieke Jayden in Amerika 
te kunnen laten behandelen, waar een 
gespecialiseerd kinderziekenhuis immu-
notherapie kan uitvoeren. Een therapie 
die nog niet in Nederland wordt gege-
ven. Voor deze behandeling moet het 
gezin Lücker minimaal 6 maanden in 
Amerika verblijven. Door immunothe-
rapie stijgt de overlevingskans van ca. 
20% naar 40%. In een kort tijdsbestek 
wordt het ene na het andere initiatief 
ontplooid om het geld voor deze be-
handeling bij elkaar te krijgen.

School(genoten)
Ook basisschool ’t Otterke, Jaydens 
school, zet zich vol in voor hun leerling. 
De school hield onder meer een info-
bijeenkomst voor ouders en liet elke 
klas eenzelfde educatieve film zien over 
kanker. “We vonden het belangrijk dat 
iedereen dezelfde informatie kreeg. Het 
filmpje heeft impact gehad op de kin-
deren. Ze zijn er mee bezig en denken 
er over na”, vertelt directrice Christel 
Verspaget. De situatie heeft veel im-
pact op het team en het schoolhoofd. 

“Ik ben vooral blij dat we kunnen hel-
pen. De inzet van ouders en kinderen is 
fantastisch. Zonder hen was deze spon-
sorloop niet mogelijk. Er is erg hard ge-
werkt. Ik ben trots!”

Ruim €11.000 
Hanny Vereijken en José van Mol zijn 
namens stichting ‘Geef om Jayden’ 
aanwezig om het ingezamelde be-
drag in ontvangst te nemen. De op-
brengst van de sponsorloop bedroeg 
€9.124,11. Samen met de overige acties 
die gehouden zijn, waaronder de Jeugd 
Ontmoeting in Zomerspelen, konden 
Melanie en Puk, de oudste en jongste 
leerling van de school een prachtig be-
drag schenken van totaal €11.018,11. 
José: “Dit is ongekend. De betrokken-
heid is groot en de kinderen zijn zo en-
thousiast. De werkgroep voor de spon-
sorloop heeft er heel veel tijd en energie 
ingestoken. Ze hebben super hun best 
gedaan!” De stichting is bijna dag en 
nacht bezig om hun doel te bereiken, 
maar dat vindt niemand vervelend. “Je 

weet waar je het voor doet”, zegt José. 
Op dit moment heeft de stichting ruim 
€25.000 opgehaald. Voor de behande-
ling is ongeveer €100.000 nodig. 

Sponsorloop 
Na de overhandiging is het tijd voor de 
sponsorloop, waar alle 206 kinderen 
van de school aan deelnemen. Er wordt 
gestart met een yell: “Jayden, Jayden 
naar Amerika”, klinkt het luidkeels. Met 
een stempelkaartje, Amerikaanse vlag-
gen en de nodige muzikale voorwerpen 
worden er - afhankelijk van de leeftijd - 
één tot drie rondes gelopen van ca. 2,5 
kilometer. Een aantal leerlingen plakt 
er nog een paar extra rondes aan vast. 
Voor niemand een stap te ver, samen 
maken ze zich sterk voor Jayden.

Doneren 
Wilt u ook helpen Jaydens levens-
kans te vergroten? Via de website 
www.geefomjayden.nl is het mogelijk 
een donatie te doen.

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk – Voor het eerst in de 
geschiedenis van WiSH Outdoor (vrij-
dag 4 tot en met zondag 6 juli), vindt 
een wedstrijd van het Nederlands elf-
tal tijdens het festival plaats. Met het 
oog op de kwartfinale van Nederland 
- Costa Rica (komende zaterdag om 
22.00 uur) heeft de organisatie van 
WiSH Outdoor besloten om extra 
LED-schermen op het festivalterrein 
te plaatsen. 

Programmering tijdens WK  
Het programma op de Devoted (main)
stage wordt tijdelijk stilgelegd om de 
wedstrijd (met commentaar) uit te 
zenden. De wedstrijd heeft geen in-
vloed op het aantal artiesten op deze 
stage. Alle artiesten die geprogram-
meerd stonden, zullen gewoon spe-
len. Medeorganisator Jimmy van der 
Leemputten vertelt: “We hebben heel 
wat moeten regelen, maar het is uit-
eindelijk gelukt. We hebben alle arties-
ten weten te verschuiven, waardoor 
alle optredens gewoon door kunnen 
gaan. DJ Chuckie stond bijvoorbeeld 
om 22.00 uur gepland.  We hebben 
voor hem een helikopter moeten rege-
len, inclusief vergunning. Hij draait nu 
om 21.15 uur.” Ook bij de foodcorner 

vinden bezoekers zaterdag een LED-
scherm waarop de voetbalwedstrijd 
met commentaar wordt uitgezonden. 
Uitsluitend in deze area kunnen be-
zoekers ook de overige kwartfinales 
kijken. 

De programmering op de Dedicated 
(main)stage loopt gewoon door. Op 
deze stage komen wel extra LED-
schermen te hangen, waarop de wed-
strijd te zien is. Dit zal echter zonder 
commentaar zijn.  

Kleding 
De organisatie van WiSH Outdoor zou 
het leuk vinden als bezoekers in het 
oranje komen, maar het is geen voor-
waarde: “Shirts van voetbalclubs zijn 
niet toegestaan op het festivalterrein, 
maar met het oog op het WK is een 
uitzondering gemaakt voor landen-
shirts”, aldus Jimmy. 

Sluitingstijd 
Afgelopen week deden geruchten de 
ronde dat WiSH één of twee uur lan-
ger door zou gaan door de wedstrijd. 

Jimmy ontkracht dit. “Ik weet niet hoe 
dit ter sprake is gekomen, maar daar 
klopt niets van. We sluiten ‘gewoon’ 
om 02.00 uur. Na de wedstrijd kun-
nen mensen nog twee uur feesten. 
Mocht er verlenging komen, duurt het 
programma nog steeds een uur. Dat 
is lang genoeg om de zaterdag van 
WiSH op een fantastische manier af te 
sluiten.”

Lees verder over WiSH Outdoor op 
pagina 23 in deze krant. 

Optreden Def Americans

Zand, Modder en Waterspeeldag
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Deze week ingesloten:
Snackpoint Le Patat
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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

MooiLaarbeek

Elke 
dag

open!
Onze openingstijden 

vindt u in de app 
en op janlinders.nl

Roomboter
Croissants
4 stuks
1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100

www.fi deskinderopvang.nl

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

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

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

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

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

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang

Leerlingen ‘t Otterke halen ruim €11.000 op voor zieke schoolgenoot Jayden (5)

“Jayden, Jayden naar Amerika!”
De leerlingen van ‘t Otterke zetten zich massaal in voor hun zieke schoolgenoot

Een lagere klas van ‘t Otterke  tijdens de 2,5 kilometer sponsorloop

WK Voetbal kijken op WiSH Outdoor
Een waar sprookjesterrein verrijst op het terrein van landgoed De Aa
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Wie zijn heden verprutst, 
is de slaaf van zijn toekomst.

Seneca

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Mien Verhoeven-Meulendijks
*14-10-1920         † 2-7-1992

Mam al 22 jaar zover weg en toch zo dichtbij xx.
Kinderen Verhoeven

Herinnering aan
Het heeft ons goed gedaan zoveel warmte en medeleven te mogen 
ondervinden na het overlijden van onze Marijn.

Hij hield zo van het leven en het leven ook van hem, daarom missen wij 
hem zo. U heeft ons enorm gesteund met bloemen, kaarten, brieven en 
uw aanwezigheid bij de afscheidsviering en ook er na. Hartelijk dank.

Con    Gydo   Henry.

MARIJN LOMMERSE

Dankbetuiging

De straatnaam De Biezen is onmiskenbaar afgeleid van het gelijknamige natuurgebied. 
Deze straatnaam omvat een stelsel van hoofd- en zijwegen in de Noordoosthoek van 
Aarle-Rixtel. Het langste stuk begint aan de Asdonkseweg, loopt vervolgens dwars 
door de Biezen  en eindigt aan de Gemertseweg, vlakbij de Beekse galg die dus in feite 
in Aarle-Rixtel staat. Nu zijn we in Aarle helemaal niet zo eenkennig dus laten we dit 
historisch monument daar mooi staan en danken wij de Beek en Donkse heemkun-

dekring voor dit mooie initiatief! Natuurgebied 
De Biezen is een van de natuurparels van Aarle 
en dus ook van Laarbeek. Dit gebied ligt aan de 
rand van het voormalige overstromingsgebied 
van de Aa en wordt gevoed met horizontale 
kwel vanaf de Grotsel akkers. De Dijmelsbeek 
vormt de natuurlijke gemeentegrens tussen 
Laarbeek en Gemert-Bakel. De beek, die voor 
een deel behoorlijk aan het verlanden is, bege-

leidt de  eeuwenoude landweer die vroeger het Aarlese vee ervan moest weerhouden 
om de Grotelse akkers onveilig te maken. Het sterk ijzerhoudende water kleurt de bo-
dem van de beek en de afgetakte greppels, die worden afgewisseld met de hogere ra-
batten, prachtig roodbruin. Dankzij dit ijzerhoudend water  vind je er onder andere de 
waterviolier, die met zijn helderwitte bloemtuiltjes boven het water uittornt. De Biezen 
heeft echter nog veel meer schoons te bieden, zoals de schrale hooilandjes met al zijn 
verschillende grassen en kruiden. De Biezen kent ook een rijke vogelstand met soorten 
zoals de Kleine bont specht, de Wielewaal en nog meer  gevleugelde vrienden. En wat 
de denken van de reeën die in het late voorjaar hier hun kalfjes baren! In de herfst 
vind je er talloze soorten paddenstoelen waaronder de zeldzamere kostgangersboleet. 
Hij is familie van het Eekhoortjesbrood  en is kostganger van de Aardappelbovist. Ook 
andere sporendragers zoals varens en mossen komen in allerlei verschijningsvormen 
voor. Zoals het er nu naar uitziet heeft ook de das de Biezen ontdekt. Dat is goed te 
zien aan wroetplekken langs de paden en in de slootkanten. Wie van al dit moois wil 
genieten kan sinds kort gebruik maken van een prachtige wandelroute met de wel-
luidende naam ‘Pak je Biezen’. Dus, ga op pad!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

DE BIEZEN

De zeldzame Kostgangersboleet 

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

Op de foto van vorige week kwamen verschillende 
reacties binnen:

Ja! die kennen we nog heel goed hoor, dat is Theo 
van den Boogaard!  Het icoon van Aarle-Rixtel,  in 
de gemiddelde doorsnee volksmond bekend als 
‘D’n Tit’! Vroeger begonnen als kruidenier van 
‘versgoed’, voor de voorbijtrekkende scheepsvaart! 
Later is dit overgegaan  in ijsverkoop aan de deur,  
voor de voorbijtrekkende fietsers en wandelaars 
die visa versa naar Helmond gingen. Later werd 
zijn inkomsten bron uitgebreid tot een minder 
luxe café en biljartpoint. Je kon er eten en drin-
ken. Bijvoorbeeld een heerlijke halve kookworst, 
met het water dat hij zelf schepte uit de Zuid-
Willemsvaart! Dat water was goedkoper voor de 
kook (besparing dus!).  Een biertje kon ook! Bij het bestellen, 
schuifelde hij duim en wijsvinger over elkaar met de uniforme uitspraak: ‘MEE BEUREN’! 
Menigeen kan deze uitspraak nog zeer goed herinneren.  Er is zoveel over deze met kaki 
werkschort geklede man te vertellen. Daar is de Mooi Laarbeker te klein voor!
Theo Schepers

Dat café heette ‘Spoorzicht’. Daar heb ik plezier zat gehad bai de tit. Groetjes Adje Patatje 

Het café heette Tid de Smed, de werkelijke naam van de eigenaar was Tedor van den 
Boogaard.
Je kon er snoep, bier en friet kopen. Het was er altijd zéér gezellig en er was ook altijd 
volk aanwezig, je was er zelden alleen. Zelfs toen ik nog werkte heb ik er nog bier en fris 
geleverd via Bavaria. Er stond ook een biljart in dit weet ik nog van toen.
Riet en Christ van den Hoogenhoff

Het antwoord op de foto uit de krant van 26 jun:
Het is het huis van tit de smed (Theo van den Bogaard). Hij woonde naast mijn familie 
Van Bokhoven aan de Havenweg in Aarle-Rixtel. Het was altijd een zoete inval voor een 
bierke of unne ijsco
Groet, Jan van Bokhoven uit Aarle-Rixtel

Het huis van Tidder de Smet of wel echte naam Theo van den Bogaard. De naam van het 
café was: de Zuid Willemsvaart. Nadien werd het ook wel ‘het Trefpunt’ of café ‘Titte’ 
genoemd. Het huis staat er nog, maar is helemaal gerenoveerd. Het staat bij de Aarle-
Rixtelse Brug.
H.gijsbers

Voor mij heet dat café d’n Tit. Ik ben er vlakbij 
opgegroeid,  de opschriften op de muur veran-
derde nog al eens. Maar Skoenen en Skaatsen 
had hij altijd! ! Daar een ijsje halen heb ik nooit 
gedurfd...
Anke Aben - Brouwers

Historische beelden

 IN MEMORIAM
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Sfeervolle avond met Johnny Cash-tributeband ‘Def Americans’ in het Openluchttheater

‘A boy named Elco’ zingt de sterren van de hemel
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - De groep Def 
Americans, een tributeband 
voor de muziek van Johnny 
Cash, trad vrijdagavond op 
in het openluchttheater van 
Mariahout. “Als ik roep hé…. 
Roepen jullie dan ook hé?”, is 
een van de eerste zinnen die 
leadzanger Elco Weitering uit-
spreekt op het podium. Na een 
stoer begin met het eerste num-
mer van zijn grote idool Johnny 
Cash volgt een hele reeks num-
mers, die Cash bekend hebben 
gemaakt. 

Stemgelijkenis 
De gelijkenis qua stem is ver-
bijsterd. Het rauwe, dat type-
rend was in de stem van Cash, 
komt in de stem van Elco zelfs 
af en toe heel nadrukkelijk naar 
voren. Het hoge gedeelte, maar 
vooral ook het lage in zijn stem 
zijn welhaast identiek aan het 
grote stembereik dat Cash be-
zat. De show voor de pauze 
wordt afgesloten door het num-
mer ‘No Expectations’. Hierbij 
krijgt Elco hulp van zangeres Kim 
Wolterink, die de rol van June 
Carter op zich neemt, een zan-
geres die veel nummers zong sa-
men met Cash. Als dit duo zingt, 
is de gelijkenis met het stemge-
luid van Cash-Carter treffend. 

Def Americans 
De groep Def Americans be-
staat uit een drummer, basgitaris 
(die vaak de contrabas ter hand 

neemt), sologitarist en toet-
senist. Daarnaast de broodno-
dige ‘geluid- en lichtmannen’. 
De naam Def-Americans heb-
ben ze ontleend aan de twee 
platenlabels, die erg belangrijk 
waren in het muzikale leven van 
Johnny Cash. “Het was eigen-
lijk maar een eerste inval, deze 
naam, maar we vonden het wel 
leuk klinken en we zijn nog geen 
betere naam tegen gekomen”, 
aldus een enthousiaste Elco 
Weitering. De groep verzorgt 
elke week één of twee optre-
dens en gaat zelfs binnenkort 
naar Noorwegen voor de ‘Norsk 
CountryTreff’ die wordt gehou-
den in Trivselshagen. Optredens 
zijn er naast vele locaties in 
Eindhoven ook in Paradiso. In 
Eindhoven wordt jaarlijks rond 
de sterfdag van Cash op 12 
september een Johnny-Cash-
Memorial gehouden. Dat vond 
de afgelopen jaren plaats in 
Dynamo, De Effenaar en Het 
Klokgebouw, allemaal gerenom-
meerde locaties in Eindhoven. 
Als het aan Elco ligt, zou hij daar 
graag ‘De Steentjeskerk’ aan 
willen toevoegen, of misschien 
‘De Cacaofabriek’ in Helmond, 
“als daar alles weer op rolletjes 
loopt”. 

Kwaliteitsmuziek 
Dat het spelen van de mu-

ziek van Cash voor 
de bandle-

den een 

tweede 
natuur is, 
wordt bewezen 
als na de pauze de 
bekendere nummers 
aan de beurt komen. 
Dan wordt het inmid-
dels natgeregende pu-
bliek getrakteerd op 
‘Jackson’, ‘Rings of 
fire’ en natuurlijk ‘A 
boy name Sue’. De 
basgitarist bespeelt 
dan de steelguitar 
en Elco en Kim la-
ten zien, dat ze 
met de mond-
h a r m o n i c a 
u i t s t e k e n d 
overweg kun-
nen. Een fantasti-
sche avond voor veel 
bezoekers. Het was jammer, dat 
het weer niet meespeelde, maar 
de manier waarop deze groep 
het publiek van kwaliteitsmuziek 
voorziet, doet alle ongemakken 
snel vergeten! 

Kijk voor meer informatie over 
de Def Americans op de website 
www.defamericans.nl.

Laarbeek krijgt ondernemersbeurs: Bedrijvig Laarbeek 
Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Conferentiecentrum 
De Couwenbergh staat op zaterdag 
1 en zondag 2 november in het teken 
van Bedrijvig Laarbeek. Dit is een in-
novatieve beurs voor ondernemend 
Laarbeek. De voorbereidingen voor de 
beurs nemen steeds concretere vor-
men aan; er zijn nog enkele plaatsen 
vrij voor geïnteresseerde bedrijven. 

Programma 
Bedrijvig Laarbeek is op zaterdag alleen 
toegankelijk voor ondernemers. Zij zijn 
welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Aansluitend staat voor de deelnemen-
de bedrijven een borrelbijeenkomst 
gepland tot 19.00 uur. Deelnemers 
kunnen hiervoor twee gasten uitnodi-
gingen. Overige ondernemers kunnen 
op de borrel terecht door een toe-
gangskaart te kopen. Op zondag is de 
beurs vrij toegankelijk voor iedereen. 
De deuren zijn dan open van 11.00 tot 
17.00 uur. Toegang is gratis.

Het event
Het idee voor dit evenement 

is uitgewerkt door een achttal 
Laarbeekse personen, grotendeels 
ondernemers. Zij willen onderne-
mend Laarbeek via een innovatieve 

beurs profileren naar buiten toe. 
Bedrijvig Laarbeek wordt geen stan-
daardbeurs. Tijdens dit event staat 
ketendenken en netwerken centraal. 

Dat houdt in dat de deelnemende 
bedrijven samenwerkingen met el-
kaar zoeken en zich middels een 
thema en bijbehorende eyecatcher 

presenteren. De gemeente Laarbeek 
en de Rabobank ondersteunen dit 
initiatief middels een financiële bij-
drage.

Deelnemers
Bedrijvig Laarbeek is voor alle soor-
ten bedrijven. De beurs is onder-
verdeeld in bepaalde thema’s, zoals 
bouw, design & techniek, horeca & 
well being en wellness & beauty. Er 
zijn ongeveer 50 stands te vergeven. 
Als bedrijf kan alleen deelgenomen 
worden als de onderneming geves-
tigd is in Laarbeek of als de onder-
nemer in Laarbeek woont, maar zijn 
bedrijf in een andere gemeente heeft.  
Deelname aan Bedrijvig Laarbeek 
kost €750,00 incl. BTW. Het is even-
tueel mogelijk om de plek met een 
andere ondernemer te delen, zodat 
de kosten per ondernemer lager zijn. 

Inschrijven
Heb je een bedrijf en wil je deelne-
men aan Bedrijvig Laarbeek? Wees 
er dan snel bij. Er zijn nog slechts 
enkele plaatsen - binnen bepaalde 
thema’s - vrij op deze beurs. Voor 
meer informatie over Bedrijvig 
Laarbeek of inschrijven voor dit 
event, kan gemaild worden naar: 
bedrijviglaarbeek@gmail.com. 

Van WettenKappersschool    
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Gerda Vereijken

Roeklaan 1A  • Lieshout
Tel. 0499 42 17 23

Voet- en schoenkundig 
pedicuresalon

Gespecialiseert in behandeling 
Micosenagels (schimmelnagels) en 

ingegroeide teennagels

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Bedrijvig Laarbeek vindt plaats bij De Couwenbergh in Aarle-Rixtel 
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Lieshout- Het Sint Servatius Gilde 
bracht, op zondag 29 juni, een ven-
delhulde bij het koningspaar Ad en 
Erna Donkers. Dit naar aanleiding van 
de verjaardag van koning Ad. Liefst 7 
vendeliers, waarvan 3 jeugdvendeliers, 
brachten hulde aan de 64-jarige.

De jeugdvendeliers die door Ad en zijn 
zoon Hugo zijn opgeleid hebben op gil-
dedagen al laten zien dat ze hun man-
netje staan. Met de groep hebben ze al 
verschillende prijzen gewonnen, maar 
ook individueel behoren ze bij de beste 
in hun categorie. De drie jeugdleden zijn 

hun leermeesters zo dankbaar, dat ze hen 
een schildje aanboden met de afbeelding 
van een vendel. Ad en Hugo waren bei-
den blij verast met deze geste. Ad sprak, 
ook namens Hugo, zijn waardering uit 
voor deze drie jeugdleden. Ook schonk 
de koning een koningsschild, waarop 
een afbeelding van een miniatuur auto, 
want dit is een hobby  van Ad, verder 
stond er een afbeelding op van een pet 
wat sloeg op zijn verzameling. Het mooi-
ste was een roos, wat het eerste klein-
kind symboliseerde dat op komst is. Dit 
prachtige schild werd door hoofdman 
Toon gevers in ontvangst genomen.

De 3 jeugdleden Bas van Kaathoven, Stein 
van Vegchel, Stef van Vijfeijken. Op de 
tweede rij het koningspaar Ad en Erna 
Donkers met daartussen zoon Hugo.

Zaterdag 5 juli

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van juni die staan opgeschreven in het intentieboek 
Lourdesgrot, Pastoor van Eijndhoven,  Marinus 
Beniers (mged), Pauline van den Elzen (mged), Bert 
Schevers (mged).

Zondag 6 juli

08.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Peuter- en Kleuterviering

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
14e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v. het Dames- en Herenkoor
Intenties in deze viering voor: Hanneke van Berlo 
(fund.); Overleden ouders Timmers – Bunthof; Sien 
Nooijen (fund.); Maria van Dijk – v. d. Kerkhoff 
(verj.); 
Overleden begunstigers van het O. L. Vrouwe 
Gilde; Mien Verhoeven (par.); 
Tot welzijn van de parochie

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Nederlands
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls 
(jrgt), Miet Truus en Jan van Dooren (fund), Jan van 
der Heijden, Zus van de Meulengraaf-Heesakkers 
(mged), Antoon Merkelbach (sterfdag), Jan van den 
Elzen (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-
van Dinter (Hakendover), Harrie en Goen 

Biemans-Swinkels, Pastoor van Riel, Gerta Thijssens, 
Martien en Wieza van den Eijnde-Engels en overle-
den familieleden. Janus en Nellie van Zutven, Miet 
en Marinus Leenders-van Boxmeer Ciska de dochter 
en overleden familieleden, Frans Coolen, Martien 
Bouw en Janus Jonkers.

Maandag 7 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 8 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 9 juli

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 10 juli

Geen viering

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

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
5 - 10 juli 2014

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 30 september a.s.  vertrekt de 

Zingen is plezier hebben

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Mariahout – Het koor Marcanto uit 
Mariahout hield op zondagmiddag 29 
juni de jaarlijkse korenmiddag. Het 
seniorenkoor St Joachim o.l.v. Wim 
Smits lied liet een bloemlezing horen 
van verschillende liederen in diverse 
talen, waardoor de veelzijdigheid van 
het repertoire van dit koor heel duide-
lijk naar voren kwam. 

Na de pauze was het de beurt aan 
het koor Primavera uit Lieshout onder 
leiding van Kees Manders. Dit koor 
straalt alom vrolijkheid uit. De reper-
toirekeuze was ook hier duidelijk ge-
richt op een zo veelzijdig mogelijk pro-
gramma. Een openluchttheater is altijd 
een verzoeking van de regengoden en 
de kans op vergelding was die dag erg 
groot. Er werd besloten de aanwezige 
podiumtent tevens als plaats voor de 
toeschouwers dienst te laten doen en 
dit kwam goed uit, want halverwege 
de middag bleek de tent een goede 
keuze. Het eerste koor, dat op deze 
dag optrad was het organiserende 

koor. Dirigent Martin Prick had ge-
kozen voor het thema oorlog en be-
vrijding in verband met de 70-jarige 
herdenking hiervan in het najaar. Er 
werden in diverse landen liedjes ge-
zongen die verband hielden met oor-
logen. Omdat het meestal geen onbe-
kende deuntjes waren werden ze door 
het publiek veelal meegezongen. 

Marcanto kan terugkijken op een 
leuke en gezellige korenmiddag, waar-
bij één ding centraal stond: “Zingen 
is plezier hebben, jezelf uiten en een 
prima vrije tijdsbesteding”, aldus Wim 
Smits, dirigent van Sint Joachim.

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt le-
den en belangstellenden uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 7 juli.

Op de agenda staat de voorbespreking 

voor de komende Raadsvergadering 
van donderdag 10 juli. De voorbe-
spreking vindt plaats om 20.00 uur in 
de ruimte van de voormalige video-
theek aan de Kapelstraat 34 in Beek 
en Donk, tegenover de kerk. Zie: 
www.abllaarbeek.nl.

Sint Servatius Gilde brengt vendelhulde aan koningspaar 

Schade sierhekwerk tijdens 
Laarbeekse Tuinenroute
Laarbeek - Tijdens de Laarbeekse 
Tuinenroute in het weekend van 21 en 
22 juni heeft iemand, al dan niet on-
gemerkt, met de auto schade veroor-
zaakt aan het sierhekwerk bij de fami-
lie Van de Kerkhof aan de Bosscheweg 
in Beek en Donk.

Waarschijnlijk heeft deze persoon ook 
zelf schade aan de auto. Het zou erg 
fijn zijn als deze persoon, of iemand 
die het heeft zien gebeuren, contact 
opneemt met de organisatie van de 
Laarbeekse Tuinenroute. Dit kan via 
tel. 0492-465493 of 0492-461428.

Tienerwerk Beek en Donk start met huiswerkbegeleiding 

Beek en Donk - In samenwerking 
met VIERBINDEN en de biblio-
theek  gaat Tienerwerk Beek en 
Donk huiswerkmiddagen verzor-
gen.

Huiswerk maken hoeft niet meer 
saai te zijn voor de leerlingen! 
Vanaf dinsdag 26 en woensdag 27 
augustus kunnen leerlingen geza-
menlijk huiswerk maken. Hierbij 
zijn huiswerkbegeleiders aanwezig 
en kunnen kinderen gebruik ma-
ken van de bibliotheek, inclusief 
computers en printers. Tienerwerk 
De Boemerang nam hierin initi-
atief omdat ze vanuit ouders en 
scholen geluiden kregen dat er 
behoefte aan zou zijn. In sommige 
andere gemeentes doen ze het 
ook en daar loopt het goed.

Op dinsdagmiddag kunnen mid-
delbare scholieren (t/m 15 jaar) van 
14.30 tot 16.30 bij De Boemerang 
terecht en  op de woensdagmid-
dag zijn de basisschoolleerlingen 
vanaf 10 jaar van 14.30 tot 16.30 
uur op deze plek welkom. De in-
gang van de tienerruimte is aan 
de achterkant van het ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg in 
Beek en Donk. Het is de bedoe-
ling dat de middagen in een soort 
van huiselijke sfeer plaatsvinden. 
Iedereen mag komen. Men hoeft 
zich niet op te geven en de entree 
is gratis. De vrijwilligers zijn niet 
verantwoordelijk voor de kinderen 
-het is geen opvang- maar vrije in-
loop voor kinderen die dit willen. 
Daarnaast wil tienerwerk Beek en 
Donk de kinderen uit groep 6, 7 
en 8 kennis laten maken met De 
Boemerang.  Dit zal gebeuren 
op woensdagmorgen 3 septem-
ber. Onder schooltijd laten we de 
ruimte zien en houden we een 
kleine presentatie van de activitei-
ten. Alle scholen zijn benaderd en 
verlenen graag hun medewerking.

Het is namelijk zo dat het tie-
nerwerk activiteiten heeft  voor 

kinderen van 10  t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk. Elke maand een 
disco en een activiteit die heel 
verschillend kan zijn zoals een 
GPS-tocht, graffiti workshop, 
schaatsen, Beauty&Game Night, 
een dagje Toverland of een dance 
workshop.

De BBQ wordt BFF was afgelopen 
vrijdag de laatste activiteit van 
het tienerwerk voor de zomerva-
kantie. Een heerlijke BBQ mede 
verzorgd door gezondheidsteam 
Di-eAt team uit Beek en Donk. 
Met super sapjes en lekkere hap-
jes. Er werd genoten van het eten, 
de muziek en leuke activiteiten. Bij 
deze wil De Boemerang nogmaals 
Di-eAt team bedanken voor hun 
inzet!

Het volledige programma van 
activiteiten na de zomervakantie 
en alle foto’s van Tienerwerk De 
Boemerang staan op de website. 
Op de hoogte blijven kan ook 
via www.facebook.com/tiener-
werk.deboemerang of volg via 
www.twitter.com/De_Boemerang
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Hollandse Bloemkool  per stuk 1.49
Zoete Mandarijnen  per kilo 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Gesneden Slamixen

1 + 1 gratis

Belgische Kersen

per kilo 3.49

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Tientallen kinde-
ren arriveerden vrijdagmiddag 
met schone kleren bij Agrarisch 
Kinderdagverblijf ’t Heikantje. 

Vrijwel niemand keerde daar ook 
weer schoon van terug. Het kin-
derdagverblijf hield een ‘Zand, 
Modder en Waterspeeldag’. De 
kinderen vermaakten zich on-
der andere in modderbaden, een 
kleibak, op een buikschuifbaan 
en in de zandbak. 

Nationale Modderdag 
“Onze stagiaire Renate van den 
Berg bedacht deze activiteit”, 
vertelt eigenaresse Miriam van 
de Sande. “Dit hoefde niet per 
se uitgevoerd te worden, maar 
wij vonden het zó leuk, dat we 
het toch gerealiseerd hebben.” 
Het kinderdagverblijf plande 
het evenement toepasselijk op 
Nationale Modderdag. Vorig jaar 
namen zij hier ook aan deel, maar 

toen was het veel kleinschaliger. 
Miriam vertelt: “Nu viel het in 
Juni Watermaand. De ideeën van 
Renate waren heel leuk. Het is 
geweldig als kinderen zo buiten 
kunnen spelen en lekker kunnen 
viezeriken en kliederen.”

Activiteiten
Wie vrijdagmiddag een kijkje 
nam bij het kinderdagverblijf, trof 
veel jonge kinderen aan, maar 
vooral ook veel vieze kinderen. 
Ze zaten bijvoorbeeld samen te 
kliederen in de modder- en klei-
bak, kastelen te bouwen in de 
zandbak en zich nat te glijden op 
de buikschuifbaan. Kinderen die 
even geen zin hadden om vies 
te worden, lieten zich schmin-
ken, gingen naar de diertjes in de 

dierenweide of deden van allerlei 
proefjes, die door het kinderdag-
verblijf waren bedacht. Renate 
van den Berg had zelf ranja ge-
maakt voor de kinderen. Dit 
maakte ze van fruit, bijvoorbeeld 
van appels. “Een originele manier 
van ranja maken, maar érg leuk”, 
aldus Miriam. 

’t Heikantje 
Kinderdagverblijf ’t Heikantje be-
staat nog maar zo’n anderhalf 
jaar. De opvang ligt buiten de 
bebouwde kom in Aarle-Rixtel, 
op De Wolfsputten. Miriam: “Ik 
ben dit bedrijf vorig jaar begon-
nen met Yvonne Seuntjens. Op 
dit moment telt de opvang 45 
kinderen. Ik heb zelf een oplei-
ding hiervoor gedaan en ik woon 

in deze boerderij. Het is een fan-
tastische plek voor een kinder-
dagopvang. We gaan hier dage-
lijks met de kinderen naar buiten 
toe, bijvoorbeeld naar de diertjes. 
Ook houden we met alle kinde-
ren wat moestuintjes bij.”

Lekker kliederen en viezeriken op Zand, Modder en Waterspeeldag 

Muziek wint van de regen tijdens tweede Watermaandconcert 
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk – Er wordt wel eens ge-
zegd dat muziek de regenwolken kan 
verdrijven. Dat is afgelopen zondag 
dan opnieuw gelukt. Het leek er even 
op dat de regen het spreekwoordelij-
ke roet in het eten zou gooien, maar 
het tweede Watermaandconcert 
kreeg uiteindelijk toch zijn verdiende 
zonnetje. 

En dat zonnetje werd opgetrommeld 
door de warme klanken van de ar-
tiesten. Seniorenorkest ‘Sonore’ uit 
Son en Breugel opende het tweede 
Watermaandconcert. Met alle muzi-
kale ervaring die de orkestleden van 
dit muziekgezelschap rijk zijn, wisten 
zij een uitstekende performance neer 
te zetten. Het repertoire bestond uit 
een mooie mix van polka, blues en de 
fijne dixie-klanken uit New Orleans. 
“De nummers die wij spelen zijn vaak 
een variatie op of mix van herken-
bare deuntjes”, aldus dirigent Harrie 
Scheutjens. “Dit maakt het voor de 
muzikant interessant om te spelen en 
voor de luisteraar leuk om te luiste-
ren”, zegt hij tevreden na afloop van 
het optreden. 

Een volle kiosk
Tijdens een korte pauze werd de ki-
osk van Muziektuin klaargemaakt 
voor het volgende optreden van de 
middag. De tweede helft werd ver-
zorgd door een gezamenlijk optreden 
van muziekmakerij de Biks Bent uit 
Beek en Donk en koor/muziekgroep 
‘Imemato’ uit Boekel. ‘Let us entertain 
you’ was het openingsnummer van 
het samengesmolten muziekgezel-
schap; een duidelijke boodschap voor 
het publiek zou je zeggen. Hierna 
volgde nog een reeks van herkenbare 
nummers van Queen tot Coldplay en 
Andre Hazes. Dit deed het ook goed 
voor het sfeertje op het terras van het 
Parkpaviljoen, wat langzaam steeds 
voller leek te geraken. De middag 
werd afgesloten door gitarist Pieter 

van Bree, die het aanwezige publiek 
nog op wat fijne gitaarmuziek trak-
teerde. 

Tevreden organisatie
Cees van Welie, voorzitter van 
Stichting Muziektuinpodium, was 
weer een tevreden man. “Je kunt als 
organisatie alles nog zo goed gere-
geld hebben; het weer heb je nooit 
in de hand. Maar als je rondkijkt 
dan heeft iedereen het toch weer 
heerlijk naar zijn zin en dat zien we 
graag”, aldus Cees. En hij heeft ook 
weinig te klagen, aangezien de mu-
ziekgezelschappen dit jaar weer in de 
rij stonden voor een optreden in de 
Muziektuin. “Voor ons als organise-
rende partij is dat een luxe positie, al-
hoewel het nooit leuk is om orkesten 
te moeten teleurstellen”, zegt hij. En 
dat is helemaal waar.

Stichting Muziektuinpodium heeft 
nog drie middagconcerten in petto dit 
seizoen. Voor de gehele agenda kijk 
op: www.muziektuinpodium.nl. 

Muziekmakerij De Biks Bent en koor/muziekgroep ‘Imemato’ traden zondagmiddag gezamenlijk op

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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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:

Wim Faassen 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Carlo Steegs

2. Wim Hagelaars

3. Tommy Vereijken
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
AANHANG

AMERIKA

BEDANKT 

BOBSLEE

CHINEES 

DROEVIG

EVENAAR

FRISJES 

GLAZEN

HIERMEE

INZIENS

JONGENS

KROTTEN

KLINKER

LAAGJES 

MEISJES

MASCARA

NUMMERS 

ONTWERP 

POSITIE

REACTIE 

SIGAREN 

TWITTER 

ZANGDUO

Elke dag weer een feest op de boterham: fijne vleeswaren. De keuze is te over (bij ’t Verswarenhuys hebben we ruim 
60 soorten, dagvers gesneden in de winkel). Vele soorten zijn mager en dus gezond; runderrookvlees, rosbief en fri-
candeau (uit eigen grill), kipfilet (van eerlijke Boerderij kip) en gerookte hammen (waaronder onze wereldberoemde 
boerenham). Vleeswaren zijn ook gezond omdat ze aminozuren, vetzuren, vitamines, mineralen, spoorelementen en 
enzymen bevatten. En ja…sommige vleeswaren bevatten een randje vet: helemaal niet erg want ook vetten hebben 
we nodig. In ’t Verswarenhuys leggen wij u graag uit welke vleeswaren bij uw eetpatroon passen! Dat doen 
we op de meest uitgebreide en lekkerste vleeswarenafdeling in de hele regio! En dat zeggen we met gepaste 
trots.... ’t Verswarenhuys, Eten van vandaag!
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Speciaal WK-recept: Kip op Costa Ricaanse wijze

www.kookcentrumbrabant.nl

• Olijfolie
• 4 kipfilets
• 1 bakje champignons
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel gedroogde tijm
• 1 theelepel peper
• 1 blik tomatenblokjes
• 2 el droge witte wijn

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

Snijd de kipfilets in gelijke blokjes. Snijd de champig-
nons in 4 stukjes en snipper de ui en knoflook. Bak de 
kipfilet goudbruin in de koekpan met scheutje olijf-
olie. Haal de kipfilet uit de pan en zet apart. Bak in de 
koekenpan nu de uien, knoflook en de champignons. 
Voeg nu de kip er weer bij en voeg de tijm en peper 
toe. Voeg als laatste de tomatenblokjes en een scheut-
je witte wijn toe. Breng het aan de kook en laat het 
zachtjes 10 min sudderen met de deksel op de pan. 
Serveer het met rijst en eventueel een frisse salade. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AANHANG AMERIKA BEDANKT
BOBSLEE CHINEES DROEVIG
EVENAAR FRISJES HIERMEE
INZIENS JONGENS KROTTEN
KLINKER LAAGJES MEISJES
MASCARA NUMMERS ONTWERP
POSITIE REACTIE SIGAREN
TWITTER ZANGDUO GLAZEN

Zoek de 10 verschillen
SNOEI OP JUISTE MOMENT
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MooiLaarbeekkrant

“Hé, Skauwe, ook op Wish?” sprak 
me vorig jaar iemand aan. “Natuurlijk, 
mooi toch.” Toen volgde er toch een 
litanie van ergernis. “Het begint al bij 
het enorme eind dat je moet lopen 
over een knollenveld. Bij de ingang 
kun je kiezen uit één van de acht 
ingangen om zo nodig gefouilleerd 
te worden. Mijn hoop is gevestigd op 
een mooie meid, maar tref een ruwe 
bolster blanke pit die er waarschijnlijk 
lol in heeft me even bij mijn ballen 
te pakken. Op het terrein komen de 
schreeuwende kleurrijke uitingen je 
tegemoet, zelfs in roze, ik ben toch 
geen mietje. Door de uitbundig 
bewegende kunstige bouwwerken 
duurt het even voordat ik de artiesten 
zie. 
Links en rechts van het imposante 
podium hangen torenhoge speakers. 
De organisatie denkt zeker dat er een 
concert voor doven en slechthorenden 
gegeven moet worden en dat ze in 
het woon-zorgcentrum mee moeten 
kunnen luisteren. Ik had net zo 
goed achter in mijn tuintje kunnen 
blijven zitten. Het trommelvlies 
van mijn gehoororgaan is door het 
aanhoudende getimmer van de 
hamer op het aambeeld binnen 
luttele minuten danig aangetast. 
Dat geldt ook voor de. De konijntjes 
zitten twee dagen achter een hoge 
graspol met de pootjes stevig tegen 
de flaporen gedrukt. Vogels landen na 
middernacht op het festivalterrein en 
laven zich aan het gemorste bier. De 
ochtendvlucht lijkt op een vliegpoging 
van een waggelende pinguïn.
Zonnebrandcrème meenemen is 

verboden. De koperen ploert aan de 
strakblauwe hemel doet zijn werk. Een 
uur later ben ik zo rood als een kreeft. 
Dorst, dus een biertje halen voor mijn 
gezelschap. Alsof ik aandelen wil 
kopen, zo hoog die consumptieprijzen. 
Voor het dragen van de bierglazen 
krijg ik een kartonnen houder mee 
en dat is na de derde keer bierhalen 
zo doorweekt dat de hele zooi op 
de grond kukelt. Mijn met modder 
bevlekte gloednieuwe krokodillen-
lederen mocassins worden wel 
schoon maar door en door nat. 
Helemaal naar z’n mallemoer. 
Had ik maar op de Viptribune 
gestaan. Loop ik even later naar 
het toilet, staat me daar een rij 
te wachten. Het water staat 
me aan de lippen. Uiteindelijk 
bereik ik het toilet, laat de 
urine rijkelijk vloeien, was 
mijn handen. Handdoek 
zeiknat. Het is straks 
nog de kunst om tussen 
de pakweg tienduizend 
fietsen mijn helderblauwe 
fiets terug te vinden. Geluk, 
die kleur valt altijd op. Pech, 
sleuteltje op het festivalterrein 
verloren. Op maandag gaan 
de vele vrijwilligers alles weer 
opruimen. Mooi, tot volgend 
jaar maar weer.”
Ik kijk de man onbegrijpend aan 
en zeg: “Natuurlijk, je moet er 
bij zijn, missen is zowat een 
doodzonde. Geweldig feest, 
goede ambiance, fijne muziek. 
Super voor Laarbeek. Weet je wat 
jij moet, zeiksteel? Thuisblijven.”

WiSH Volgens P. Skauwe
COLUMNHelp ... Brááánd!!! 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Groep 8 van Dalton-
basisschool ’t Otterke uit Beek en 
Donk  bezocht de kazerne van post 
Lieshout van Brandweercluster 
Gemert-Bakel/Laarbeek. Zij hebben 
als eerste school gewerkt aan een 
project gegeven door de brandweer. 
De leerlingen kregen een rondlei-
ding op de kazerne en mochten een 
brandende auto blussen.  

Laat u ook wel eens een ongebruikte 
adapter in het stopcontact zitten, 
omdat het zo gemakkelijk is bij een 
volgend keer opladen? De leerlingen 
van Daltonbasisschool ’t Otterke in 
Beek en Donk zullen u vertellen, dat 
zo’n ding steeds warmer wordt en 
langzaamaan stof verzamelt. Dan 
is het een van de oorzaken van een 
woningbrand. Een ander voorbeeld 
is de wasdroger. Dit apparaat is ver-
antwoordelijk voor heel wat ongeluk-
ken. In de droger zit heel fijn verdeeld 
kurkdroog stof, dat bij een storing in 
de machine in brand kan vliegen. 

Brááánd 
Twee dagdelen hebben de leerlingen 
les gehad van Eefke Kweens van de 
brandweer. In de toekomst is het de 
bedoeling dat de lessen door de ei-
gen basisschoolleerkracht worden 
gegeven. Na afloop van de lessen 
kregen alle kinderen een diploma na-
dat ze op internet hun examen had-
den gedaan.

Het lespakket Brááánd is een uitga-
ve van de VRBZO (Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost) bestemd voor 
groep 7 en 8 van de basisschool. 
“Het doel is om het brandveiligheids-
bewustzijn van de Nederlander naar 
een hoger niveau te tillen”, vertelt 
Eefke. Vroeger was het hoofddoel 
het bestrijden van brand, maar te-
genwoordig leggen we veel meer 
de nadruk op het voorkomen ervan. 
“Vaak staat immers de mens aan 
de wieg van veel incidenten”, zegt 
Eefke, “door onwetendheid ontstaan 
veel branden, die gemakkelijk had-
den kunnen worden voorkomen”. 

Educatief én leuk 
Voor de leerlingen is het bezoek 
erg leerzaam, ze staan versteld 
van de erg grote brandweerwa-
gen, die klaar staat om uit te ruk-
ken. Peter van Vlerken, Coördinator 
Vakbekwaamheid begint zijn praatje 
met een waarschuwing: “Als dadelijk 
de pieper gaat, ga dan tegen de muur 
staan, want de brandweermannen 
moeten dan héél snel met de wagen 
op weg naar de brand.” Gelukkig ge-
beurt er niets onverwachts. De kinde-
ren mogen een spreider en een schaar 
vasthouden, die gebruikt worden om 
bij een ongeluk auto’s open te knip-
pen. Eén van hen krijgt een echte 
helm op met een ademluchtmasker. 
Het niet al te grote manneke bezwijkt 
bijna onder het gewicht. Daarna mo-
gen alle leerlingen met een echte jas 
aan en een helm op een brandende 
auto blussen met een CO2-blusser. 
Voor de meeste leerlingen is dit het 
hoogtepunt van de dag. Daarna gaan 
ze met hun diploma op de foto. Na 
afloop worden de leerlingen met een 
brandweerhulpvoertuig terugge-
bracht naar school.

De leerlingen van ‘t Otterke mochten 
meehelpen met het blussen van de auto 

Eén van de leerlingen kreeg een 
echte helm op met ademluchtmasker

De MooiLaarbeekKrant mocht vorige week vijf keer twee zondagkaar-
ten verloten voor WiSH Outdoor. Hiervoor hoefde ja alleen antwoord te 
geven op de vraag: Hoeveel artiesten staan er weergegeven in de WiSH 
Festivalkrant op de zondag mainstage?

Het goede antwoord hierop moest zijn: 6. 

De redactie van MooiLaarbeek kreeg veel (goede) 
inzendingen binnen. De volgende personen heb-
ben twee zondagkaartjes gewonnen voor het fes-
tival dat komend weekend plaatsvindt:
- Judith de Vrees   - Ineke Manders 
- Dorette van den Elsen  - Femke van Duijnhoven
- Elly van Bokhoven 

De winnaars krijgen per mail de tickets toegestuurd. 
De MooiLaarbeekKrant wenst hen veel plezier toe op WiSH Outdoor! 

WInNaaRs kaArTjeS WIsh oUtDooR 

Marlon Kicken op Laarbeekse ondernemersbarbecue 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Laarbeek – Heb jij zin om met andere 
Laarbeekse ondernemers op een ge-
zellige, informele manier te netwerken 
en het eerste deel van 2014 af te slui-
ten? Op donderdag 10 juli houdt de 
Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek 
(SBB) een zomerse ondernemersbar-
becue. De Aarlese zangeres Lieke van 
Duppen zorgt voor de muzikale om-
lijsting. Als kers op de taart geef caba-
retier Marlon Kicken  acte de présence. 

Programma 
Alle ondernemers van Laarbeek zijn 
op deze avond vanaf 18.30 uur wel-
kom in de Muziektuin in Beek en 
Donk. Rond de klok van 19.00 uur 
start het programma. Tijdens deze 
avond zal zangeres Lieke van Duppen 
de (achtergrond)muziek verzorgen. 
Cabaretier Marlon Kicken houdt een 
verrassende, en natuurlijk humoris-
tische, sketch van een half uur. Deze 
‘Aarlese neger’ stond onlangs nog in 
het Openluchttheater in Mariahout 
met zijn show ‘Nee Gij?!’. Op dit 

moment bereidt Marlon zich voor op 
een nieuwe show.

Naast de barbecue, Lieke van Duppen 
en Marlon Kicken bevat de avond nog 
meer diverse verrassende elementen. 
Rond 24.00 uur loopt het programma 
ten einde. De barbecue vindt – mits het 
weer dit toelaat – buiten plaats. Mocht 
het slecht weer zijn, vindt de activiteit 
binnen in het Parkpaviljoen plaats. 

‘Geef om Jayden’
De SBB heeft besloten om als 
Laarbeekse ondernemersclub een 
steentje bij te dragen aan de stichting 
‘Geef om Jayden’. Deze stichting zet 
zich in voor de 5-jarige Jayden. Dit 
jongetje uit Beek en Donk is getrof-
fen door een ernstige vorm van kin-
derkanker. Om zijn overlevingskans te 
vergroten, is behandeling in Amerika 
noodzakelijk. Op de SBB-barbecue 
zal een donatiepot staan. Aanwezigen 
kunnen, als zij dit willen, hiermee een 
bijdrage leveren aan deze stichting. 
De opbrengst hiervan wordt uiteinde-
lijk verdubbeld door supermarkt Jan 
Linders. 

Aanmelden 
Deelname aan de ondernemersbar-
becue kost voor niet-leden (en even-
tuele partner) €15,00 per persoon. 
Voor SBB-leden (en eventuele part-
ner) bedraagt dit €10,00 per persoon. 
Aanmelden kan tót maandag 7 juli via 
secretariaat@sbblaarbeek.nl. 

Marlon Kicken 

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

HEEL VEEL OPRUIMING!

BEKIJK DE STICKERS IN ONZE WINKEL
OP=OP

€10 €15 €25
€35

€45
ViERBINDEN zoekt vrijwilligers
Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek is voor 
Woonvoorziening de Bleek op 
zoek naar gastvrouwen. Graag 
willen zij een aantal gastvrouwen 
voor deze woonlocatie die het leuk 
vinden om met cliënten een spel-
letje te doen, een praatje te maken 
of gewoon gezellig een kopje kof-
fie te drinken. 

Zij vinden het prettig als dit 1x per 
week zou kunnen plaatsvinden op een 
vaste avond, uiteraard in overleg. Het 
is ook mogelijk om dit met meerdere 
personen op te pakken, zodat men 
niet elke week aan de beurt is. Dus 
misschien iets voor een vriendinnen-
clubje?

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwilligers-
vacatures kan men contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-
328 807 of mailen naar: vrijwilligers-
werk@vierbinden.nl. De vacatures zijn 
ook te bekijken op de website: www.
vierbinden.nl of te vinden in de vacatu-
remappen van de dorpsservicepunten.
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GRATIS
Dove shower gel 

Bij besteding 

  aan boodschappen

OP = OP!

Een verwennerij verzorgd door Jumbo 
Het is weer zover: de zomerkriebels slaan toe! Om deze �jne vakantietijd extra goed te beginnen, 
zetten we u graag in het zonnetje. Van donderdag 3 juli t/m zaterdag 12 juli 2014 
krijgt u een extra grote �es Dove shower gel Caring Protection (750 ml) cadeau bij besteding 
vanaf €25,- aan boodschappen en tegen inlevering van deze coupon. Lang leve de zomer!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/spelregels

Laarbeek
     Lieshout,                                    
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Redacteur: Martin Prick 

Deze keer is het de beurt aan Hanny 
Kuijpers, die als 19-jarig, pas ge-
trouwd meisje uit Mariahout vertrok 
en die na 10 jaar in Son, nu al weer 
25 jaar in Canada woont. Als klein-
dochter van Johan van Willem Mari-
annekes - oorspronkelijk afkomstig 
uit ’t Achterbosch in Lieshout - was 
ze in Mariahout bij de voetbalclub en 
bij het ballet. Het meest bekend werd 
Hanny, omdat ze in Mariahout nogal 
wat oppasadressen had. 

Hanny woont, evenals haar zoon Kri-
stopher Truchan, in de plaats Gluelph-
Toronto, door Hanny’s overleden 
moeder vaak als ‘Gulp’ uitgesproken. 
Vroeger kwam de moeder van Hanny 
vaak op bezoek in Canada, maar als 
ze dat in de winkel klaagde dat ze zo 
veel ‘vakken in haar tas’ had, werd 
het eerste woord door de oplettende 
Canadees uitgelegd als ‘fucking’, wat 
natuurlijk voor de nodige hilariteit 
zorgde. 

Haar toenmalige man leerde Hanny 
kennen in Son en Breugel, waar ze 
werkte als caissière bij de Profimarkt. 
Hij werd verliefd op Canada, nadat ze 
er diverse keren op familiebezoek wa-
ren geweest. “En toen moest ik mee, ik 
vond het niet zo’n punt hoor”, vertelt 
Hanny, “maar mijn ouders hadden er 
veel verdriet van, dat ik vertrok”. Soms 
verlangt Hanny terug naar Nederland, 
maar onder andere haar zoon, die ge-
boren werd in 1992, weerhoudt haar. 
Nu is ze al weer 16 jaar gescheiden van 
haar tweede man. “Maar ik ben bij nie-
mand meer ingehuisd”, vertelt Hanny, 
“de LAT (LivingApartTogether)-relatie, 
die ik nu heb bevalt me prima.”

Haar zus Truus heeft haar thuisbasis 
in Mariahout. Het sociale leven in Ca-
nada is volgens Hanny minder gezel-
lig dan in Nederland. “Het huis en de 
tuin zijn erg belangrijk voor de Cana-
dees en de afstanden spelen natuurlijk 
ook mee”, vertelt Hanny als ze haar 
nieuwe vaderland beschrijft. “Ik ben 

overigens nog steeds Nederlander, en 
ik ga dat ook niet opgeven, al woon 
ik in Canada”, aldus een maar heel af 
en toe met een Engelse tongval pra-
tende Hanny. Ook in het verkeer zijn 
verschillen aan te wijzen. “In Neder-
land durf ik niet te rijden“, vertelt ze 
lachend. Op de vraag welk land haar 
voorkeur heeft, relativeert ze dat je 
overal belasting moet betalen en dat 
er overal brood wordt gebakken. “De 
ruimte in Canada is wel erg fijn. De 
wegen zijn veel breder en naar ver-
keersplaatsen hoef je niet te zoeken. 
Het levensonderhoud is in Nederland 
veel duurder, terwijl het vroeger an-
dersom was,” 

Hanny werkt als particulier verzor-
gende voor enkele ouderen. Op dit 
moment is ze nog in Nederland, maar 
over een paar dagen vertrekt ze weer 
naar de hete zomer in haar thuisland.

kennen in Son en Breugel, waar ze 
werkte als caissière bij de Profimarkt. 
Hij werd verliefd op Canada, nadat ze 
er diverse keren op familiebezoek wa-
ren geweest. “En toen moest ik mee, ik 
vond het niet zo’n punt hoor”, vertelt 
Hanny, “maar mijn ouders hadden er 
veel verdriet van, dat ik vertrok”. Soms 
verlangt Hanny terug naar Nederland, 
maar onder andere haar zoon, die ge-
boren werd in 1992, weerhoudt haar. 
Nu is ze al weer 16 jaar gescheiden van 
haar tweede man. “Maar ik ben bij nie-
mand meer ingehuisd”, vertelt Hanny, 

die ik nu heb bevalt me prima.”

Haar zus Truus heeft haar thuisbasis 
in Mariahout. Het sociale leven in Ca-
nada is volgens Hanny minder gezel-
lig dan in Nederland. “Het huis en de 
tuin zijn erg belangrijk voor de Cana-
dees en de afstanden spelen natuurlijk 
ook mee”, vertelt Hanny als ze haar 
nieuwe vaderland beschrijft. “Ik ben 

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

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

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.

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? 

Antwoord week 25: Molen de Leest (Lieshout)

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? 

Kinderkoor KiKo zet kleurrijke musical neer

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-RIxtel - In gemeenschapshuis 
De Dreef was afgelopen zondag het 
sprookje De Kleine Zeemeermin te zien. 
Onder leiding van zangdocente Neeltje 
van Doore beeldden ruim 30 kinderen 
van kinderkoor KiKo uit Laarbeek het 
verhaal van Ariël uit.

Onderwaterwereld
Het doek gaat open en het publiek 
wordt meegenomen in een onder-
waterwereld. Kleurrijke tropische 
visjes zwemmen rond. We zien een 
kleine Ariël erg benieuwd zijn naar 
de wereld boven het wateroppervlak. 
Voorwerpen die ze van die wereld 
vindt, worden door haar en haar vrien-
den bestudeerd. Zeemeeuwen fladde-
ren rond en begeleiden Ariël op haar 
tochten boven de zeespiegel. Nadat 
ze met haar mooie stemgeluid een 
knappe prins heeft doen ontwaken is 
ze niet meer te stoppen. Ze wil naar 
de mensenwereld. Ze krijgt hulp van 
onderwaterheks Ursula. De prijs om 
de prins weer te zien is hoog. Ze moet 
haar stem aan de heks geven.

Kinderkoor KiKo
Het hele koor zit op het podium om 
vanuit deze positie de rollen in het 
stuk op te vullen. Van klein tot groot 
zien ze er prachtig uit. Een vertederend 

schilpadje (Joep) tot een gemene 
zeeheks (Britt). Haar enge lachje en 
vrienden maken haar een onaange-
name dame.  Anna en Annoeska, sa-
men Ariël, spelen ieder een helft van 
het stuk en wisselen dit per voorstel-
ling om. De liederen vragen veel van 
de speelsters. Zang en spreekteksten 
moeten afgewisseld worden en de me-
lodie gaat van hoog naar laag. Knap 
wat Neeltje van Doore in twee maan-
den met de kinderen heeft bereikt. 
Het spel en zang van de kinderen is 
ingetogen, haast bescheiden. Naast 
de hoofdrollen vallen de stemmen van 
kleinere rollen op. De prins (Sophie), 
blijft goed op toon in een samen-
zang met Ariël. De meeuwen (Lara en 
Sanne) hebben een vrolijk duet wat 
goed uit de verf komt.

Vruchtbaar initiatief
Bijna tien jaar geleden hadden Dorine 
van Horrik en Heidy van Rooy het idee 
om een koor op te richten. Na een op-
roep in het dorpsblad meldden zich 
bijna 40 kinderen aan. Verrast over 
zoveel animo werd het koor KiKo op-
gericht. De afgelopen jaren is er veel 
samengewerkt met creatieve instan-
ties en personen uit Laarbeek en om-
geving. De laatste jaren heeft het koor 
Neeltje aangetrokken om samen met 
de kinderen te komen zingen. Op dins-
dagavond zijn er in De Dreef repetities 
voor 3 leeftijdsgroepen kinderen. Heb 
je zin om te zingen? Lijkt het je leuk 
om in een musical te spelen? Kijk op 
www.KiKolaarbeek.nl voor meer in-
formatie.

Winnaar week 25: Jolanda Staadegaard 

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

Laag Strijp 20, Aarle Rixtel   06-47061082
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4e ‘Sorry’concert voor bewoners Willy Notenplein

Werkt de nieuwe Voice of Holland in ‘t Verswarenhuys?

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

4 jaar geleden ontstond daarom het 
idee voor een ‘Sorry’concert. Hierin 
vonden de Ekkermuzikanten de op-
lossing om de geluidoverlast goed 
te maken. Het idee werd door de 
bewoners van het Willy Notenplein 
heel goed ontvangen. Zo goed zelfs 
dat ze nu ieder jaar worden uitgeno-
digd. Als afsluiting voor de vakantie 
wordt daarom al voor de 4e keer 
een ‘Sorry’concert gehouden. De 

afgelopen 3 jaar bleek het een gezel-
lig treffen met ook veel belangstel-
lenden van buiten het plein. Er wordt 
gezorgd voor een drankje en natuur-
lijk muziek. De avond is gepland op 
maandag 7 juli,  van 20.00 tot ca. 
22.00 uur.  De Ekkermuzikanten zijn 
te vinden in het midden van het Willy 
Notenplein. De toegang is natuurlijk 
gratis en iedereen is van harte wel-
kom. Het enige wat niet geregeld kan 
worden is het weer. Bij slecht weer 
wordt het concert verplaatst naar 
maandag 14 juli. 

Wil je meer weten over de 
Ekkermuzikanten? Kijk dan op 
www.ekkermuzikanten.nl. Zij zijn nog 
op zoek naar een klarinettist(e) om de 
blaaskapel te komen versterken.

Liefhebbers van blaasmuziek zijn 
van ook harte welkom op het 24e 
Ekkerfestival, dat gehouden wordt op 
zondag 2 november in zaal Dave v.d. 
Burgt. Aanvang 13.30 uur. Ook hier is 
de toegang helemaal gratis. 

Beek en Donk - De eigenaren van 
‘t Verswarenhuys, Jeroen en Roland 
vd Laarschot, wisten enkele weken 
geleden beslag te leggen op uniek 
beeldmateriaal: hun eigen rots in de 
branding, enthousiast medewerker, 
kenner van verswaren, manus van 
alles (en ook daarom zeer gewaar-
deerd) kan ook verdraaid goed zin-
gen! 

Mathijs Slaats, afkomstig uit de mu-
zikale wijk de Voorbeemd heeft een 

voice uit duizenden. Hij kon kiezen: of 
een aantal optredens verzorgen in ‘ t 
Verswarenhuys of mee doen aan de 
blind auditions. Hij koos voor het eer-
ste....maar Jeroen en Roland denken 
dat er meer in zit! Vindt u dat ook? 
Vraag gerust aan Mathijs naar een 
privé-optreden thuis of op een feest. 
Hij doet dat graag en bij voldoende 
animo gaat hij alsnog naar the blind 
auditions. Elke zaterdag werkt Mathijs 
in ‘t Verswarenhuys van 07.30-17.00 
uur. Kom gerust langs!

Het ‘Sorry’concert in een eerdere editie

Buren nemen kijkje bij biologische 
boerderij ‘Janmiekeshoeve’
Mariahout - De buurtgenoten van bio-
logische boerderij ‘Janmiekeshoeve’ aan 
de Hei in Mariahout waren zaterdag 28 
juni uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen. John en Angelique Heesakkers 
wilden hun buurtgenoten laten zien wat 
ze de laatste jaren hebben gerealiseerd 
en welke toekomstplannen ze nog heb-
ben.

De buren werden in stijl ontvangen in de 
oude rustieke veldschuur, waar ze gezel-
lig tussen het hooi koffie en cake kregen. 
John vertelde dat het omvormen van een 
boerderij naar een biologische boerderij 
een jarenlang proces is geweest. Ze mo-
gen geen kunstmest meer gebruiken en 
de koeien mogen fijn buiten lopen. Ze 
mogen ook alleen maar biologisch ge-
teeld gras hooien. Ook interessant was 
om te horen hoe biologische boeren el-
kaar onderling helpen en werkzaamhe-
den uitwisselen. Zo blijven de kalfjes 3 
maanden op de boerderij waarna ze naar 
een andere biologische boer gaan. 

De buurtgenoten kregen een rondleiding 
met op diverse plaatsen uitleg. De wan-
deling ging langs poelen, weilanden en 
bos. Jaap Wijdenes, weidevogelberscher-
mer en vrijwilliger op de Janmiekeshoeve 
gaf uitleg over weidevogels en vertelde 

welke vogels er hier allemaal gezien zijn. 
Ook wandelden de bezoekers langs di-
verse poelen, waarover John Heesakkers 
de nodige uitleg gaf. Daarna liet hij in 
een wei een aangelegd wandelpad zien, 
met speciale ingezaaide planten voor het 
wild. De wandelpaden zijn opengesteld 
voor mensen die met hun hond willen 
wandelen. Honden moeten alleen wel 
aangelijnd blijven. Aan het begin van het 
wandelpad staat een bord waarop staat 
waarom dit is. 

De bezoekers vonden het mooi om te 
zien dat er mensen zijn die zoveel voor de 
natuur willen doen. Hoewel ze nog volop 
bezig zijn hebben John en Angelique nog 
meer toekomstplannen. Ze willen meer 
mensen betrekken bij het bedrijf, onder 
andere door het verzorgen van excursies 
of andere activiteiten. Ook willen ze nog 
iets gaan doen met biologisch vlees.

‘Janmiekeshoeve’

LEZERSPODIUM
Beste dief/dievegge, 
 
In het weekend van 28 en 29 juni j.l. heeft u van onze 
zijgevel een  bloempot gestolen. 
Ik snap wel dat ik niet de enige ben die hem mooi 
vond, maar dat geeft u nog niet het recht om deze 
mee te nemen.
Misschien heeft u (door uw opvoeding) nog nooit 
van Mijn en Dijn gehoord; dit betekent dat u gewoon 
met uw handen van andermans spullen AF MOET 

BLIJVEN! U bent wel diep gezonken als u meent om 
zoiets weg te halen.
Ik verwacht niet dat ik het terug zal krijgen, maar 
als mensen in Lieshout e.o. ergens in een tuin/huis 
plotseling een blauwe geglazuurde  bloempot (18cm) 
met een mooie rode geranium  zien staan, dan is deze 
waarschijnlijk van mij.
 
Getty Logtens

Vandaag?.. Wordt het scoren met fi jne vleeswaren en vers vlees!
Wist u dat wij alle fi jne vleeswaren dagelijks vers snijden? Dus in de winkel… Dat doen we al jaren en daar zijn we trots op. 

Breydelham, boerenham, de lekkerste slagersachterham (uniek in de regio) en de enige echte leverkaas… ruim 60 soorten, dagvers. 
Kom gauw naar onze winkel en wij laten u graag onze beste kwaliteit proeven…

Graag tot ziens in de winkel!

BIJ AANKOOP VAN 
200 GRAM 

VERS GESNEDEN 
VLEESWAREN 
ONTVANGT U 

100 GRAM 
VERS GESNEDEN 

BOTERHAMWORST 
GRATIS. 

Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl
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VERS GESNEDEN 
BOERENACHTERHAM  

NU 100 GRAM VOOR  €1,29

VERS GESNEDEN 
SNIJWORST   

NU 100 GRAM VOOR  €0,99

VERS GESNEDEN 
RUNDERROOKVLEES   

NU 100 GRAM VOOR  €1,99

BBQ-PAKKET VOOR 
4 PERSONEN   

NU VOOR  €9,95
VERSE WORST, VAN DE 
HEYDEHOEVE UIT NUENEN   

DEZE WEEK MET 25% KORTING 

HOLLANDSE BIEFSTUK, 
VAN STROJ UIT CASTENRAY 

DEZE WEEK MET 25% KORTING 

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



Donderdag 3 juli 2014 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
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:
Lisa Gilsing 

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een 

gratis speelgoedtrein met de 
naam van uw kind bij Intertoys 

Beek en Donk.

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

06-40806493
Thuiskapster bij u aan huis. Betaalbaar 
en goed, met ruim 11 jaar ervaring. Bel 
nu 06-21862206 voor een afspraak.

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

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

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Ba-
kel/Veghel haalt nog altijd uw gebruik-
te meubels bij u op. Ook uw witgoed 
wordt door ons opgehaald. Winkel: 
Leije 6, Gemert Tel. 0492-368747

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

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

Een dirigent(e) die ons nieuw op te richten 
smartlappenkoor in de gemeente Laarbeek wil 
begeleiden. Belangstelling? Tel. 06-20464648.

OVERIG
Nieuw thuis gezocht voor lieve poes Phloxje 
(6). Heel aanhankelijk en gesteriliseerd. 
Wegens allergie weg. Plus toebehoren 
(kattenbak, draagkoffertje, etensbak). Alles 
gratis. Mail: wdejong59@gmail.com

Gratis afhalen 30 grindtegels. Tel. 06-49637949

RUILEN
Motorjas, maat L rood/zwart /wit, geen 
beschadigingen, af te halen voor doos 
bonbons. Graag na 18u. Tel. 06-50925297

2 fel rode kussenhoezen voor de ikea kivik 
chaise longue 1 zitelement, schoon heel en 
compleet, af te halen voor doos bonbons. 
Na 18u. Tel. 06-50925297

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

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

Donkere toiletkast met marmeren bovenblad 
inclusief grote spiegel, in goede staat. Tegen 
elk aannemelijk bod. Tel. 0492-840062

RIH e-bike damesfi ets framemaat 49 z.g.a.n. 2 
jaar oud en 2060 km gelopen. Prijs €1.500,00. 
Tel. 0492-347697 (na 11.00 uur)

Te koop wegens verhuizing naar apparte-
ment, elektrische BBQ  (Tefal) in goede sta-
at. Prijs €25,00. Tel. 0492-461249

Philips TV, beeld 37 cm. Prijs €30,00. 
Tel. 06-27414833

Mooie, schattige, zindelijke, 8 weken oude 
boerderijpoesjes, zoeken een nieuwe thuis. 
Allerlei kleuren o.a. helemaal witte.  €15,00 
p.st. Tel. 0499-421762

Scheepstouw, diameter 30 mm. Nieuw, ook 
geschikt als trapleuning. 2,48 per meter. 
Tel. 0499-422121

Flinke partij kinderkoppen, geschikt voor 
bestrating, bouw van muur en siertuinen. 
€0,40 p. st. Tel. 0499-422121

Zeer goede stadsfi ets oma model, 2 jaar oud. 3 
versnellingen. Aluminium, zwart zilver. I.v.m. nieu-
we fi ets. Voor meer info en prijs Tel. 0492-463056

Fietsendrager voor op de trekhaak, voor twee 
fi etsen. Als nieuw. €75,00. Tel. 0492-463056 

VERLOREN
Verloren in gymzaal achter ontmoetings-
centrum: roze armband met goudkleuring 
hartje merk: mi&joe en zilveren ringetje met 
bloemetje en kleine steentjes. Vinder a.u.b. 
bellen met 06-10708763

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Wat een ervaring! Ruim een uur 
vliegen en je bent in een heel an-
dere wereld met een andere taal. Ik 
heb gekozen voor een taalcursus in 
Brighton, Engeland. Brighton is een 
bruisend en zonnig plaatsje aan zee 
in het zuiden van Engeland, een uur 
vanaf Londen. Ik wilde mijn Engels 
graag opkrikken en iets afstrepen op 
mijn bucket list. Het is namelijk altijd 
al een wens van mij geweest om een 
keer alleen op reis te gaan en men-
sen te ontmoeten van over de hele 
wereld. Nu ik net ben afgestudeerd 
was er de kans en ik ben blij dat ik 
die kans heb genomen. Ik kan zeg-
gen dat het één van de meest on-
vergetelijke ervaringen in mijn leven 
is. Het is zo speciaal om te studeren 
in een ander land op een internatio-
nale school met zoveel verschillende 

mensen. Mijn medestudenten ko-
men van over de hele wereld; Italië, 
Frankrijk, Brazilië, Turkije, Rusland, 
Korea, Saoedi-Arabië enzovoort.  
De eerste dag kregen we een test 
om te kijken wat ieders nivo was 
zodat ze je in de juiste klas konden 
zetten. Ik heb nu 5 dagen per week 
les van 9.00 uur tot 16.30 uur. Het 
zijn heel leuke interactieve lessen en 
deze keer hoef ik niet stil te zijn in de 
klas. We moeten blijven praten met 
elkaar en je mag niets alleen doen. 
Zo leer je de taal natuurlijk het bes-
te. Ik verblijf in een gastgezin waar 
elke avond voor mij wordt gekookt 
en waarmee ik mijn Engels kan oe-
fenen. Het is heel leuk en leerzaam 
om een keer te leven in een andere 
cultuur en omgeving. In het begin 
is het heel vreemd omdat niks lijkt 
op wat je thuis hebt. Alsof je uit je 
eigen wereld wordt geplukt en er-
gens anders wordt neergezet. Een 
bijzondere ervaring. Nog even en 
er komen twee studenten bij in mijn 
gastgezin. Dan wordt het gezellig 
druk. Er is een hoop te doen en te 
zien in Brighton. Vervelen doe ik me 
dus nooit. Er is een pier op de zee 
vol met attracties, er zijn veel bar-
retjes, winkels en restaurants. Of je 
nu houdt van drukte of rust, je vindt 
er beide. Ik heb al veel mensen ont-
moet waar ik allerlei leuke dingen 
mee doe. De tijd gaat nu al te snel 

maar dat is altijd zo wanneer je het 
naar je zin hebt. Als mijn cursus erop 
zit komt mijn vriend hier naartoe om 
lekker samen te genieten van 5 da-
gen Engeland. 

Greetings from Brighton!
Chantal 

Hello Beek en Donk, How are you? 

Luchtpost

Engeland

27 juni 2014
Ivo, Linda en 
Iris Jacobs

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

Nóg meer fietsen, nóg meer service. 
triafietsen.nl    Papenhoef 21    Lieshout    Tel. 0499-42 53 60

Gratis pedalen
Wanneer u in juli Shimano fietsschoenen koopt krijgt u gratis Shimano pedalen.
Actievoorwaarden in de winkel.

GOED IN JE VEL
ZELFVERTROUWEN

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

Dorpsstraat 19,  Aarle-Rixtel
0492-385957   www.bakkerijvanbrug.nl

Vlnr. Leo Küttel (Switzerland), 

Isabelle Zech (Germany), Lucile 

Pomès (France) en Chantal 

Tijssen uit Beek en Donk 

Profi ciat Willem!

Profi ciat Koen!



Donderdag 3 juli 201412 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

www.janlinders.nlJan Linders Beek en Donk
Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

bij Jan Linders Beek en Donk

Zaterdag 
donatiedag

bij Jan 

www.
geefo

mjayde
n.nl

Kom zaterdag 5 juli naar 
de grote donatiedag met:

 Leuke attracties • Muziek • Rad van Fortuin 

Doneer voor Jayden, Jan Linders 
verdubbelt het bedrag!
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Beek en Donk - De eerste brouwgerst 
van het seizoen in Laarbeek is vorige 
week woensdag geoogst. Dit gebeurde 
op het perceel van familie Van de Ven-
Vogels op de Hei in Beek en Donk.

De in november gezaaide gerst 
- het gaat hier over wintergerst - 
is waarschijnlijk zelfs de eerste brouw-
gerst die in 2014 in Nederland geoogst 
is. Met diep goudgele aren stond de 
gerst er helemaal klaar voor om door de 
combine van loonwerker Henk Verhoe-

ven gedorst te worden. De opbrengst 
was heel redelijk met 8300 kg gerst 
van een kleine 1,6 hectare. Kwalitatief 
waren het heel mooie korrels met een 
goed eiwit gehalte en een mooie kor-
relgrootte. 

Belangrijk is dat de gerst droog gedorst 
wordt omdat het vochtgehalte in de 
korrel niet te hoog mag zijn. De gerst 
wordt nu tijdelijk opgeslagen in Erp bij 
loon- en gewasbeschermingsbedrijf 
Verhoeven. Over enkele weken wordt 

deze naar de mouterij in Lieshout ge-
bracht waarna er heerlijck Swinckels 
Bier van gebrouwen wordt.  De oogst 
bij de familie Van de Ven-Vogels is goed 
voor zo’n 175.000 flesjes Swinckels bier. 

Er is een leuke fietsroute langs de Laar-
beekse gerstvelden, meer informatie 
hierover is te vinden op de website 
www.boerbierwater.nl en op facebook.
com/boerbierwater. Ook liggen er 
boekjes met de fietsroute klaar bij het 
Bavaria Brouwerij Cafe in Lieshout. 

Jos Croijmans

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan van Gerwen

Machteld Hoebergen

Sabine Smits

Jan Brans

Egbert Baks

Even voorstellen
Mijn naam is Jos Croijmans en ik ben va-
naf 1994 woonachtig in Aarle-Rixtel, voor-
heen heb ik in Helmond gewoond en een 
interieurbedrijf gehad, waarmee ik om ge-
zondheidsredenen helaas moest stoppen. 

Op dit moment zet ik mij op vrijwillige 
basis in voor PGL, Platform Gehandicap-
ten Laarbeek en SSL, Stichting Scootmo-
bielpark Laarbeek. Bij de BRL stichting 
Bewonersraad Laarbeek ben ik penning-
meester. Daarnaast ben ik samen met 
Henk Coppens ‘Energie Coach’. Als U vra-
gen heeft of meer wilt weten hoe en wat 
u zelf kunt doen om energie te besparen 
door kleine veranderingen, dan kunt u ook 
contact opnemen met ons.

Wij komen dan graag bij u thuis, geheel 
vrijblijvend, om de situatie te bekijken en u 
te informeren over hoe u energie kunt be-
sparen. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen via de website of mail naar  
info@bewonersraadlaarbeek.nl of telefo-
nisch 06-13275442

Het is al ruim 1 jaar geleden dat Bewonersraad Laar-
beek geïnformeerd en om advies gevraagd is door de 
WSL om de mogelijkheden tot het aangaan van een 
fusie te onderzoeken. Directeur Toine Brosens wijst 
erop dat ‘zijn’ Woningstichting Laarbeek te klein en 
te kwetsbaar is om de continuïteit in de toekomst te 
garanderen. Het betrof een verkennende fase waarin 
gekeken werd naar de beste match binnen de peelregio 
6.1. 
Door de bewonersraad is destijds al aangegeven zeer 
nauw betrokken te willen blijven bij de te nemen stap-
pen, dit om de belangen van de huurders en woning-
zoekenden optimaal te borgen. Na het afronden van 
de verkennende fase is door Directeur Toine Brosens 
aangegeven: “WoCom is ‘de meest rationele keuze’ 
om de schaalvergroting te bewerkstelligen, zowel het 
werkgebied als de identiteit van beide corporaties sluit-
en goed op elkaar aan. En misschien nog wel prettiger, 
we delen dezelfde ambities en onze visie op de rol van 
corporaties in de samenleving. Op grote lijnen zijn we 
vergelijkbare organisaties: qua financiële gezondheid, 
de opbouw van het woningbezit en in cultuur.”
Na de onderliggende stukken bestudeerd en bespro-
ken te hebben binnen het bestuur van de bewoners-
raad Laarbeek, hebben we positief geadviseerd op de 
volgende fase waarin gesprekken opgestart zouden 

worden met de mogelijke fusiepartner. Enigszins 
verrast waren wij toen wij vanuit de media moesten 
vernemen dat de ‘intentie tot fusie’ op 17 april 2014 
ondertekend was zonder dat wij daarvan in kennis 
waren of advies hebben kunnen geven over de in-
tentieverklaring. In het daarop volgend overleg met de 
directeur en beleidsmedewerkers hebben we ons daar 
zeer kritisch over uitgelaten en de gang van zaken ge-
toetst hebben aan de wettelijke kaders. Kort voor het 
overleg waren we voorzien van alle onderliggende doc-
umentatie waarin de rode draad ‘Samenwerking om 
sterker te staan’ was. Actuele (politieke, maatschap-
pelijke en markt)ontwikkelingen en prognoses wijzen 
keer op keer uit dat het aantal corporaties de komende 
jaren zal afnemen. De uitdagingen in de sector zijn 
groot. Bij een afnemende financiële veerkracht wordt 
er een zwaar beroep gedaan op de maatschappelijke 
prestaties van de corporatie. Corporaties zoeken daar-
om onderling de samenwerking om sterker te staan. 
“We zijn twee professionele en financieel gezonde 
woningcorporaties die elkaar kunnen versterken”, 
vult woCom-directeur Kees Strik aan. “Zowel woCom 
als Woningstichting Laarbeek zijn lokaal verankerd en 
hebben een heldere focus op wat ze willen bereiken in 
de volkshuisvesting, voor welke mensen ze dat doen en 
met wie ze dat willen vormgeven. Samen kunnen we 

voldoende, betaalbare woningen van goede kwaliteit 
blijven aanbieden voor mensen met lagere inkomens 
of een zorgbehoefte.” Door de fusie kan de nieuwe cor-
poratie enerzijds de dienstverlening naar de huurders 
beter maken, anderzijds een stevige positie innemen 
naar (de samenwerkende) gemeenten en marktparti-
jen. Zeker nu hun rol in de volkshuisvesting groter 
wordt. Beide corporatie-directeuren zijn van mening 
dat dit corporaties in de regio noopt hun krachten te 
bundelen en in te zetten op samenwerking.
Om aan deze visie ook vanuit de bewonersraad Laar-
beek invulling te geven hebben wij het initiatief ge-
nomen om de samenwerking aan te gaan met de 2 
huurdersbelangenverenigingen van woCom, nl. HBV 
de Vaart en bewonersraad de Pan. ‘Samenwerking om 
sterker te staan’. Het eerste verkennende overleg gaf 
ons allen voldoende aanknopingspunten en vertrouw-
en om de zienswijze waarom wij allen gevraagd zouden 
worden gezamenlijk op te stellen met ondersteuning 
van de Woonbond (kennis- en adviescentrum), wij 
hebben daarin Joos Hamer gevraagd ons te ondersteu-
nen. Op 7 mei jl. is ons om deze zienswijze gevraagd en 
om uiterlijk 23 juni in te dienen op het voornemen om 
per 1 januari 2015 te fuseren. Helaas vonden wij dat in 
de stukken welke ons voorgelegd zijn de belangen van 
huurders en woningzoekenden onvoldoende geborgd 
waren. Uiteindelijk hebben we naar 6 bijeenkomsten, 
intensief mail en telefonisch contact, waarvan 2 met 
de directeuren en bestuurders van WSL en woCom, 
bindende afspraken kunnen maken v.w.b. beleidshar-
monisatie waarin het belang van huurders en woning-
zoekende ter discussie staan.
Op 26 juni jl. hebben we onze gezamenlijke zienswijze 
met de daarbij behorende bindende afspraken over-
handigd aan de vertegenwoordigers van de 2 stichtin-
gen en hebben voldoende vertrouwen dat er ook voor 
de huurders en woningzoekende meerwaarde aan de 
fusie zit.
In de volgende editie zullen wij verder ingaan op de 
voorgenomen fusie met woCom.

Fusie woningstichting Laarbeek met woCom Someren

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Vlnr: Ruud van Zon, Egbert Baks en Marika Berghuis

Eerste brouwgerst van Laarbeek geoogst 

Het eerste brouwgerst in Laarbeek werd vorige week gedorst

Gemeenschappelijke regeling Peel 
6.1 van start met uitvoering Wmo
Laarbeek - De Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) van Peel 6.1 is een feit. 
Deze regeling geeft handen en voe-
ten aan een uitvoeringsorganisatie 
waarin de gemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek 
en Someren op een aantal terreinen 
gaan samenwerken onder de naam 
Peel 6.1. Vanaf vandaag worden de 
taken rondom de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) als eerste  
ondergebracht in de GR. Vanaf 1 ja-
nuari 2015 volgen naar verwachting 
taken rondom de nieuwe Jeugdwet 
en Participatiewet. 

Een deel van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wor-
den met ingang van 1 januari 2015 
overgeheveld van de Rijksoverheid 
naar de Wmo van gemeenten. 
Ook vinden bezuinigingen plaats. 
Gemeenten moeten de zorg dus an-
ders organiseren om de kwetsbare 
burgers te kunnen blijven helpen. De 
gemeenten die samenwerken in Peel 
6.1 doen dit o.a. door samen in te ko-
pen. Ook is de begeleiding erop ge-
richt dat inwoners mee kunnen doen 
in de maatschappij en zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
De Astense wethouder Jac Huijsmans 
legt namens de Peel 6.1 uit: “Cruciaal 
is dat inwoners van de Peel de juiste 
ondersteuning krijgen. De regionale 
uitvoeringsorganisatie is daarbij fa-
ciliterend voor de lokale uitvoering. 
Vanwege minder middelen zullen we 
de ondersteuning (deels) anders moe-
ten organiseren. De kennis en erva-
ring die bij professionele partijen en 
vertegenwoordigers van inwoners en 
cliënten aanwezig is, willen we beter 
benutten. We zullen ook nauw aan-
sluiten bij initiatieven van inwoners 
in wijken en dorpen. Zoveel mogelijk 
maatwerk dus.” 

Zorg en ondersteuning 
De zes gemeenten gaan het komen-
de half jaar samen ervaring opdoen 
met de uitvoering van de geldende 
Wmo en vanaf 1 januari 2015 met 
de nieuwe Wmo. Dat doen zij zoveel 
mogelijk in de wijken en dorpen waar 
de mensen wonen. En met behulp van 
de voorzieningen die daar al aanwe-
zig zijn. Een gebiedsgerichte dienst-
verlening aan klanten dus. De Wmo-
medewerkers ( ± 65 personen) blijven 
in eerste instantie in dienst van hun 
gemeente, maar zij zullen vanaf een 
centrale en flexibele werkplek op het 
Werkplein vanuit Peel 6.1 aan de slag 
gaan. Klanten en professionele part-
ners worden via een persoonlijke brief 
uit naam van Peel 6.1geïnformeerd 
over nieuwe contactgegevens en an-
dere wijzigingen in hun persoonlijke 
situatie. Het nieuwe telefoonnummer 
voor een afspraak met of vragen aan 
een Wmo-consulent is 140492 (ken-
getal is niet nodig).   
 
Peel 6.1 krachtige regio
In Peel 6.1 werken 6 gemeen-
ten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Helmond, Laarbeek en Someren) op 
een aantal terreinen aan 1 krachtige 
regio. Daar staat de naam Peel 6.1 
voor. “Vandaag is een belangrijke dag 
voor Peel 6.1”, vertelt Elly Blanksma, 
voorzitter van de Stuurgroep en 
Algemeen Bestuur Peel 6.1. ”De ge-
meenteraden en colleges hebben zich 
verbonden aan Peel 6.1; de bijzondere 
ondernemingsraad (BOR) is positief in 
haar advies. Nu gaat ook een aantal 
inwoners en partners in contact ko-
men met Peel 6.1. Dit is nog maar 
het begin van Peel 6.1. Andere taken 
rondom o.a. de thema’s jeugd, werk 
en inkomen, minimaregelingen en 
schulddienstverlening zullen in een la-
ter stadium volgen.” 

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Iedere donderdag vanaf 17.00 uur

Heren knippen €12,50
Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368
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MooiBoerdonk

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

OP VAKANTIE?
VEILIG OP WEG 

MET NIEUWE BANDEN
  De juiste banden voor de beste prijzen

 Snel & professioneel   Gratis controle & advies 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

LEZERSPODIUM
Financieel gezond Laarbeek voor iedereen belangrijk
Vorige week was in deze krant een inge-
zonden stuk te lezen over de kadernota 
voor 2015. De beweringen die daarin 
worden gedaan, kloppen niet met de 
werkelijkheid. Zo wordt beweerd dat 
de begroting voor de komende jaren 
niet sluitend zou zijn. Met die bewe-
ring slaat de fractie PNL de plank mis. 
De begroting staat helemaal nog niet 
op de agenda. Wel de uitgangspunten 
daarvoor, die opgenomen staan in de 
kadernota.

Anders dan voorgaande jaren werd de 
raad niet een voorgekauwde nota voor-
gelegd, waarin de keuzes al door het 
college bepaald waren, maar een stuk 
met ruimte voor de raad om er een ei-
gen kleur aan te geven. Uitgangspunt 
is en blijft dat deze passen binnen de 
uitgangspunten van een gezond finan-
cieel beleid. En dat is ook de taak van 
de gemeenteraad: het college op pad 
sturen met opdrachten waaraan de 
begroting, die in het najaar behandeld 
wordt, moet voldoen. PNL heeft geen 

inhoudelijke bijdrage willen leveren aan 
het debat en zich ook niet uitgesproken 
over de keuzes die voorlagen. Daarmee 
heeft de fractie PNL in onze beleving 
laten zien de raad en daarmee zich-
zelf niet erg serieus te nemen. En daar 
komt bij dat als een van de belangrijk-
ste uitgangspunten ook voor de huidige 
coalitie het behoud van de gezonde fi-
nanciële positie van Laarbeek is. Of dat 
mogelijk is wordt voor een groot deel 
bepaald door keuzes uit het verleden, 
dus keuzes waar de fractie PNL zich 

eerder achter heeft geschaard. Tekorten 
die de partij nu vreest, werden ook door 
het vorige college ook al benoemd, 
maar gaven toen blijkbaar bij PNL geen 
aanleiding tot zorg.

Het komt er dus op neer dat de fractie 
PNL er helaas voor heeft gekozen om 
niet mee te praten over de (financiële) 
toekomst van Laarbeek. Dat is natuur-
lijk hun goed recht, maar wij vragen ons 
wel af wat de inwoners van Laarbeek 
daarmee opschieten. Zeker als door be-

weringen over de begroting, die hele-
maal nog niet op de agenda staat, de 
inwoners van Laarbeek op het verkeer-
de been worden gezet. Het is aan de 
lezer om daar zijn eigen mening over te 
gaan vormen. In het najaar, als de be-
groting wél op de agenda staat.

Hans Strijbosch 
Fractie PvdA Laarbeek 

Dorpsfeest in Boerdonk

St. Nicolaasschool = LOEIgoed

Boerdonkse kampioenschappen boerengolf

Fietstocht eindigt in � etszaak

Boerdonk - Ook dit jaar houdt 
de Stichting Door Boerdonk Voor 
Boerdonk een feestweekend in het 
laatste weekend van de schoolvakan-
tie. Op zondagmiddag 24 augustus 
vindt het Dorpsfeest Boerdonk plaats. 
Kunt u het zich nog herinneren van vo-
rig jaar? Een heerlijk stralend zonnetje, 
lekker pilsje in de hand, leuke muziek, 
lekker eten en de kinderen lekker aan 
het spelen. Wat wil een mens nog 
meer?

Muziek is dit jaar natuurlijk ook weer 
belangrijk tijdens deze zondagmiddag. 
Voor ieder wat wils deze dag. The drun-
ken sailor, His em Up Jolley en Bully in 
the ally… Shantykoor Dwarsgetuigd 
zorgt dat de stemming er goed in komt 
te zitten. 

Ook hebben ze twaalf ervaren swingende 
muzikanten met een groovende Drums 
en Bas, de Funky loopjes van de gitarist, 
de heerlijke sound van de toetsen op-
gestuwd door een uitgebreide Percussie 
setting. En wat dacht men van de meest 
complete blazerssectie die men zich kan 
voorstellen? Plus een geweldige front-
group bestaande uit twee zangers en een 
zangeres die weten wat entertainen is en 
er ieder feest  weer voor zorgen dat het 
dak eraf gaat. Om iedereen het gevoel 
van zomer en feest te geven is er ook 
een knallend opzwepend optreden van 
een sambaband. De muziek is natuurlijk 
niet alles, deze dag is er nog veel meer te 
zien en te beleven. Daarover later meer… 
Het dorpsfeest vindt zondag 24 augustus 
plaats vanaf 13.00 uur op evenementen-
terrein ‘t Weike voor D’n Hazenpot aan 
de Pastoor v Schijndelstraat te Boerdonk.

Boerdonk - Op 2 juni is St. 
Nicolaasschool in Boerdonk gestart 
met een LOEIgoed project: Fabrique 
Magnifique. Inmiddels zijn ze ruim 
een maand verder en iedereen die de 
school bezoekt, kan direct zien dat het 
thema op de school ‘koeien’ is. 

Met behulp van echte kunstenaars, 
hebben alle groepen gewerkt aan een 
kunstwerk. Zo maakten de kinderen 
van groep 1-2 een prachtige, levens-
grote mozaïekkoe. De kinderen van 
groep 3-4 mochten lekker gaan klie-
deren met papier-maché. De kinderen 
van groep 5-6 maakten onder leiding 
van een kunstenares en hun juffen 
een reusachtige wilgentenenkoe. De 
kinderen van groep 7-8 hebben gezel-
lige koeien op grote doeken geschil-
derd. Al die kunstwerken zullen in het 
weekend van 11 juli in Veghel tentoon-
gesteld worden tijdens het Fabrique 
Magnifique Festival, een kijkje nemen 
is zeker de moeite waard!

Boerdonk – Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang (SABB) orga-
niseerde op zondag 29 juni voor 
de tweede keer werden de kam-
pioenschappen Boerengolf. Bij 
Recreatie Leekzicht verzamelden 
Boerdonkenaren om te strijden 
voor de titel ´Boerdonkse kampioen 
boerengolf´. 

Tussen de koeien in de wei liepen 
de deelnemers met als doel om 
de bal met zo min mogelijk sla-
gen in de holes te krijgen. Dit al-
les onder het genot van een hapje, 
drankje, hier en daar een regen-
bui en de muzikale bijdrage van 
‘Tismarwadegewendbent’. Na 
een gezellige, spannende middag 

werden de nieuwe kampioenen be-
kend: Jos Somers (volwassenen) en 
Mike Kanters (kinderen) mogen zich 
de grote kampioenen noemen. 

Na de prijsuitreiking was het nog 
lang gezellig in Boerdonk, met de 
WK wedstrijd Nederland-Mexico 
op het grote scherm. Jos en Mike: 
geniet van de behaalde titel, graag 
zien zij jullie volgend jaar terug om 
deze titel te verdedigen! Boerdonk, 
bedankt voor de gezellige middag. 
Uiteraard wil de organisatie ook 
Tismarwadegewendbent bedanken 
voor hun muzikale bijdrage deze 
middag en Recreatie Leekzicht voor 
hun gastvrijheid.

Boerdonk - Zondagmorgen met de 
zon hoog aan de lucht en een ver-
frissend windje in het gezicht was 
het ideaal fietsweer zou je zeggen. 
Dat gold ook voor de meeste ren-
ners van WTC Boerdonk. Er was 
zelfs een renner bij die ze sinds de 
1e omloop niet meer hadden gezien 
en hij werd dan ook als de verloren 
zoon ontvangen met dat verschil 
dat ze deze keer niet het beste kalf 
van de stal lieten slachten. (Nieuwe 
Testament (Lukas 15:11-32).

De tocht deze dag heet ‘Slabroek’ 
omdat een tocht nou eenmaal een 
naam moet hebben en ze toevallig 
door het Slabroek kwamen. Maar 
daar reden ze wel met een fikse om-
weg naar toe. Via Padua, Venhorst, 
Odiliapeel, Mill, Langenboom, 
Zeeland en Uden kwam men eindelijk 
in Slabroek aan. Slabroek, een klein 
gehuchtje bij Uden, bekend vanwe-
ge zijn natuurcentrum, Mark van de 
Veerdonk en uiteraard de Slabroek. 
Dat is geen broek van sla maar een 
broek die je aan moest doen als je 
stout was geweest en daar werd je 
dan op geslagen. De bekende sla-
broek, in het dialect ook wel skruw-
boks genoemd omdat men vroeger 
net zo lang sloeg tot je skruwde.

Maar goed , dat terzijde, de renners 
waren in Slabroek en rustten daar 
even uit onder het genot van een 
kopje koffie en de van thuis mee-
gebrachte boterhammen en fruit. 
Theo vertelde daar dat deze rit zou 
eindigen in de verbouwde (brom)
fietsenzaak van hoofdsponsor van 
de Akker Tweewielers en dat het er 
goed toeven zou zijn. Iedereen kreeg 
plotseling vleugels. In no-time zat 
iedereen weer op zijn fiets en, met 
een snelheid waar een stoptrein ja-
loers op zou zijn, vervolgden ze de 
route richting Nistelrode, Uden, 
Erp, Veghel Zuid, weer Erp en via 
Coxsebaan terug naar Boerdonk. 
Deze keer is het ontgaan wie de 

sprint heeft gewonnen maar ik denk 
degene met de meeste zin in taart. 
Want bij Roberto en Nicole van de 
Akker werden ze goed onthaald op 
allerlei lekkers. 

Uiteraard werd de showroom beke-
ken , werden nieuwe fietsen bewon-
derd en hoopten sommigen van dat 
moeder de vrouw goedkeuring zou 
geven voor de aankoop van een 
nieuwe fiets of accessoires. Kortom, 
er werden zaken voorbereid. Na af-
loop ging iedereen nog even met de 
familie op de foto en daarna voldaan 
huiswaarts in de wetenschap dat ze 
voor fietsspullen in Boerdonk aan het 
juiste adres zijn.

Kampioenen Mike Kanters (l) en Jos Somers (r) 
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volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE

 SUPERMARKT**

* Prijzen geldig t/m 06-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 02-07-2014

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

Rozen*

22 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

8 stelen, 
lengte: 50 cm.

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

Incl. 2 RVS 
kloppers 
en 2 RVS 
deeghaken.

Handmixer

Bakvorm van 25 cm. 
Cake- of hartvormig.

Anti-aanbak 
taartvorm

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 02-07-2014.

Zomerbloeiers

- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46

Zomerclogs

Maten: 38 t/m 41.

Dames 
badslippers

Diverse geuren. 
3 stuks.

Vloeibaar 
wc-blokLicht zoet en 

fris aperitief. 
0.75 l

Hugo 
Frizzante

150 g 

Tonijn in 
zonnebloemolie 150 g

Tonijn in water 

Mooi Jong in het Vak

Hair Art by Daisy: ‘Kwaliteit aan huis’
Bent u minder mobiel, gaat u liever niet 
op pad of wilt u gewoon fijn in uw eigen 
omgeving geknipt worden? Hair Art by 
Daisy is een professionele kapster aan huis, 
met de kwaliteiten van een salon.

Eigenaresse Daisy Versteegden is aan 
het IMKO (voorheen kappersvakschool) 
afgestudeerd als topstylist. Met inmiddels 
ruim 8 jaar aan professionele salonervaring 
binnen Laarbeek en jarenlange trainingen 
met verschillende kniptechnieken, heeft ze 
besloten een eigen zaak te beginnen. Daisy 
is een echte perfectionist, die al van jongs af 
aan met het kappersvak bezig is.

Belangrijke dag?
Zoekt u een kapster voor de belangrijkste 
dag van uw leven? Een bruidskapsel is al 
mogelijk vanaf €85,00. Hair Art by Daisy kan 
tevens zorgen voor de visagie.

Bel Hair Art by Daisy als u wilt dat het goed 
zit.

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Advertorial

Prijslijst 

Knippen Dame   €14,-

Knippen Heer   €13,-

Knippen kind tot 4 jr.  €8,-

Knippen kind tot 12 jr.  €10,-

Föhnen    €12,50

Kleuren v.a.   €22,50

Highlights v.a.   €15,-

Permanenten   €37,50

Opsteken   €20,-

Bruidskapsel v.a.  €85,-

Bruidsmake-up   €25,-

Expositie muziekinstrumenten in bibliotheek 

Aarle-Rixtel - In de Aarle-Rixtelse bibliotheek 
‘De Lezenaar’ is momenteel een nieuwe expo-
sitie te zien van een mooie verzameling mu-
ziekinstrumenten. Eigenaresse hiervan is Jose 
Vereijken uit Beek en Donk, die al ruim twintig 
jaar met deze verzameling bezig is.

Te zien zijn o.a. een Saxaflute uit Zuid Europa, 
een Balaika uit Minsk, een Xylofoon uit Bali, een 
slangenbezweerdersfluit uit Tiktiri en nog veel 
meer. Ook vroegere plaatselijke dingen zoals 
kleppersaccordeon en mondharmonica zijn er 
te zien. De expositie is tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek van de bibliotheek te zien tot 
half augustus.

Voorbespreking PNL
Lieshout – PNL houdt op maandag 7 juli haar 
openbare voorbespreking ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van donderdag 10 juli. Dit is het  
laatste achterbanoverleg voor de zomervakantie.

Aan de orde komen o.a. het aanpassen van 
de komgrens van Beek en Donk, vaststelling 
Parkeerbeleidsnota 2014, vaststellen basistarieven 
hulp bij huishouden, uitbreiding formatie griffie, 1e 
tussenrapportage 2014, ondernemingsplan 2015-
2016 en begroting 2015 van de Atlantgroep, en 
het vaststellen van de Programmarekening 2013 
van Laarbeek. 

De agenda van de raadsvergadering kunt u ook 
raadplegen op www.laarbeek.nl, klikken op 
‘Bestuur en organisatie’, daarna op raadsvergade-
ringen en dan klikken op de betreffende datum 
voor de complete agenda met bijbehorende stuk-
ken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, heeft 
u vragen of opmerkingen, ook over andere onder-
werpen, dan bent u van harte welkom op maan-
dag 7 juli, aanvang  20.00 uur, in het Dorpshuis  te 
Lieshout. De koffie en thee staan klaar!
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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.
• Informatieavond retail
• Controle fout parkeren Piet van Thielplein op marktochtenden
• Vaste serviceochtenden voor Wmo-hulpmiddelen
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

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

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Het bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout is op dit moment als ontwerp gereed. Dit 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in de toekenning van een woonbestemming op een tweetal 
percelen in de bebouwde kom van Lieshout (Schutstraat 5 en perceel tussen Dorpsstraat 80 en 
90). In het geldende bestemmingsplan Kom Lieshout zijn beide woonbestemmingen abusievelijk 
komen te vervallen. Met het bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout wordt deze omissie 
hersteld.
Het ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout ligt met bijbehorende stukken van 
maandag 30 juni tot en met maandag 11 augustus 2014 voor iedereen ter inzage bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelij-
ke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPLH1eherzkomplan-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploi-
tatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U moet gemotiveerd aangegeven op welke onder-
delen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienwij-
zen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek 
en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het 
team Leefbaarheid van de gemeente Laarbeek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan Jeu de Boulesaccommodatie Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het bestemmingsplan Jeu de Boules-
accommodatie Mariahout is op dit moment als ontwerp gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan 
voorziet in de realisering van een gebouw voor de beoefening van de jeu de boulessport op 
sportpark Mariahout.
Het ontwerpbestemmingsplan Jeu de Boulesaccommodatie Mariahout ligt met bijbehorende 
stukken van maandag 30 juni tot en met maandag 11 augustus 2014 voor iedereen ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleeg-
baar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) 
of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPMHJeudeboules-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er 
geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan kenbaar maken. U moet dan gemotiveerd aangegeven op welke onder-
delen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienwij-
zen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek 
en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het 
team Leefbaarheid van de gemeente Laarbeek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

Ontwerpwijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp gereed van het wijzigingsplan 
Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7 in Beek en Donk. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in de re-
alisering van een inpandige woning in de boerderij en omzetting van de bestemming agrarische 
doeleinden in een woonbestemming. In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesterings-
regeling wordt tevens aan een gedeelte van het perceel een natuurbestemming toegekend. Een 
en ander geschiedt middels toepassing van de in de artikelen 4.7.5, 26.7.1 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7 in Beek en Donk met de bijbeho-
rende stukken van maandag 30 juni tot en met maandag 11 augustus 2014 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal te bekij-
ken via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) 
of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPWBDBemmerstraat7-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ont-
werpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke on-
derdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

• De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van 
de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor Gilde 
Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel voor het kruisschieten tijdens kermisdinsdag op 26 
augustus 2014 van 14.00 tot 20.00 uur op het terrein aan de Havenweg 6a in Aarle-
Rixtel (verzonden 19 juni 2014). Belang-hebbenden hebben de mogelijkheid tegen 
bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de ver-
gunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laar-beek, ter attentie van 
de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeente-
nieuwspagina’s.

• Handboogvereniging De Eendracht, Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel heeft een aan-
vraag ingediend voor een Drank- en Horecavergunnning, op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet. De aanvraag en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 
27 juni 2014 tot en met 8 augustus 2014 ter inzage bij de Informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een monde-linge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Gedurende de inzagetermijn kunnen belang-hebbenden 
schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan de burgemeester van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mon-delinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht via bovenstaand 
telefoonnummer. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke 
gegevens niet bekend te maken.

De gemeente Laarbeek is bezig om alle verouderde bestemmingsplannen voor de bebouwde 
kom-men te actualiseren en te digitaliseren. De regels voor bouwen en gebruik verschillen 
namelijk sterk in deze plannen. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid. Bovendien zijn de ver-
ouderde plannen niet digitaal te bekijken.

De bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen van Mariahout, Beek en Donk en Lies-
hout zijn inmiddels klaar. Nu is als laatste de bebouwde kom van Aarle-Rixtel inclusief plan 
Strijp aan de beurt. Het bedrijventerrein aan de Kanaaldijk (Aldi) wordt hierin niet meegeno-
men.

Uw medewerking is belangrijk
Wij betrekken u graag vroeg bij de totstandkoming van dit nieuwe bestemmingsplan. Niet 
alleen om u op tijd te informeren, maar ook om van u de juiste informatie te krijgen. Het is 
belangrijk voor de gemeente én voor u als inwoner dat de gegevens over het gebruik van de 
grond en opstallen klop-pen.

Informatie
Op basis van een inventarisatie is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan be-
staat uit een verbeelding, regels, toelichting en bijlagen. Het voorontwerpplan ligt van maan-
dag 30 juni tot en met maandag 28 juli 2014 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis 
van Laarbeek. Het kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.laarbeek.nl > wonen en 
leven > ruimtelijke plannen > Kom Aarle-Rixtel.
Inwoners van de bebouwde kom van Aarle-Rixtel ontvangen als bijlage bij deze Laarbeeker 
een in-formatiefolder. Die folder is overigens ook te bekijken via www.laarbeek.nl.

Inloopavonden
Heeft u vragen na het bekijken van de informatiefolder en / of het voorontwerpbestemmings-
plan? Dan kunt u terecht tijdens de speciale inloopavonden op woensdag 2 juli 2014 en don-
derdag 10 juli 2014 (beide avonden van 18.00 tot 20.00 uur) in het gemeentehuis Laarbeek. 
Om wachttijden tij-dens deze inloopavonden te voorkomen, vragen wij u om vooraf een af-
spraak te maken. Dit kunt u doen via telefoonnummer 0492 469 877 of 469 880.

Reacties
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling reageren op het 
vooront-werpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties (per brief of via een reactieformulier) 
kunt u insturen van 30 juni 2014 tot 28 juli 2014; mondelinge reacties kunnen tijdens de 
inloopavonden gegeven worden.
Een reactieformulier is verkrijgbaar via de gemeentelijke website, bij de infobalie van het 
gemeen-tehuis en tijdens de inloopavonden.

De komende weken is er vanwege de zomerperiode geen interview bij Omroep Kontakt.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Bestemmingsplannen

Drank- en Horecawet

Nieuw bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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AARLE-RIXTEL - In Aarle-Rixtel staat de multifunctioneel centrum De Dreef. In Maartensdijk 
(gemeente De Bilt) staat de multifunctionele accommodatie De Vierstee. Dit gebouw dateert 
uit 1978 en is aan renovatie toe. De gemeente Laarbeek heeft enkele jaren geleden MFC De 
Dreef in Aarle-Rixtel gerenoveerd. Zaterdag 14 juni bezocht een delegatie van raadsleden, 
inwoners en bestuursleden van diverse verenigingen uit Maartensdijk De Dreef om met eigen 
ogen te zien wat er van de renovatie is geworden. Na een ontvangst door wethouder Greet 
Buter, kregen de bezoekers een rondleiding met uitgebreide toelichting door beheerder Hans 
Gerrits van De Dreef.
Na afloop waren de mensen uit Maartensdijk onder de indruk van de aanpak en uitvoering van 
de renovatie van De Dreef. Geïnspireerd door wat hen verteld was en wat ze gezien hadden, 
keerden ze voldaan huiswaarts.

Heeft u hoge zorgkosten en betaalt u het volledig eigen risico voor de zorgverzeke-
ring? Dan kon u tot eind 2013 in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het Cen-
traal Administratiekantoor (CAK). Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen 
risico (Cer) echter met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat de bijdrage (99 
euro in 2013) in het najaar van 2014 al niet meer wordt uitbetaald. Kreeg u in 2013 de 
bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u in komende week 
een brief van het CAK. De gemeente werkt aan een nieuwe regeling voor mensen met 
hoge zorgkosten en een laag inkomen. Maar over die nieuwe regeling is op dit mo-
ment nog niet meer bekend. Meer informatie hierover vindt u op www.laarbeek.nl.

Melding 8.41 Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend voor het oprichten van een 
garagebe-drijf aan de Papenhoef 21a in Lieshout.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven in het 
gemeen-tehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van 
den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• organisatie Comité Kempische Wandeldagen voor de 31e internationale Kempische Wandelda-

gen die op 3 augustus 2014 deels door Laarbeek loopt (verzonden 19 juni 2014),
• voor het geven van circusvoorstellingen op donderdag 9 oktober 2014 om 16.30 uur, op vrijdag 

10 oktober 2014 om 16.30 uur en 19.00 uur, op zaterdag 11 oktober 2014 om 15.00 uur en 19.00 
uur en op zondag 12 oktober 2014 om 14.00 uur op evenemententerrein De Raagten achter het 
ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek Donk (verzonden 19 juni 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Blue Stone Sales voor het innemen van een standplaats op het Piet van Thielplein in Beek en 

Donk voor het informeren van burgers over energieverbruik van 7 juli tot en met 12 juli 2014 
(verzonden 19 juni 2014).

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

Afsluiting rondom Lekerstraat Beek en Donk 
In verband met Wish Outdoor in Beek en Donk op vrijdag 4 juli tot en met zondag 6 juli 2014 wor-
den er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen genomen rondom de locatie waar het tweedaags 
mu-ziekfestival zal plaatsvinden, namelijk terrein de Aa, Lekerstraat ter hoogte van nummer 4 in 
Beek en Donk.
De maatregelen houden in dat een aantal wegen wordt afgesloten voor alle verkeer behalve 
voet-gangers. De belangrijkste daarin zijn:
• vanaf de Donkse Brug tot en met de Bosscheweg bij rotonde Bemmerstraat / Broekdalerbaan; 
• de Bosscheweg bij het kruispunt Brugstraat;
• de Donkse Brug, Monseigneur Verhagenstraat, Lekerstraat tot en met de Venstraat.
Op de Lekerstraat en de Peeleindseweg wordt een tweezijdig parkeerverbod ingesteld.

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
Kouwenberg 25      Aarle-Rixtel 19-06-2014 veranderen interieur winkel
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                               Kern Werkomschrijving  Activiteit Verzenddatum
Hertog Jansstraat 16    Lieshout veranderen woning (erker) bouwen 23-06-2014
Trentstraat 6                    Beek en Donk veranderen woning (dakkapel) bouwen 23-06-2013
Schutsstraat 28              Lieshout veranderen woning (dak) bouwen 23-06-2014
Provincialeweg 22        Lieshout aanleg tennisbaan, lichtmasten bouwen 23-06-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laar-
beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Mariastraat 35 Aarle-Rixtel verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-loket via ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale telefoon-
nummer 0492 469 700.

Laarbeek helpt de Bilt

Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Wet milieubeheer

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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 af-
gelopen jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

D’n Hellemonder
Deze foto van het jonge ree heb ik gemaakt in een gebiedje waar ik enkele 
jaren heel veel gefotografeerd heb. Het is het gebied rondom de water-
zuivering van Aarle-Rixtel, zo’n beetje tussen het Koeienpad en het nieuwe 
kanaal. Ondanks dat het een rustig gebied is, kwam ik er wel eens een 
verdwaalde wandelaar tegen die dan meestal uit Helmond kwam. Zoals 
bekend, praat een Hellemonder tegen iedereen aan, dus als ze mij met 
mijn camera rond zagen sjouwen was het steevast, en hedde al wa geskote 
jonge? De volgende vraag was dan meestal waar ik naar op zoek was. Als ik 
dan bijvoorbeeld zei: “Het ijsvogeltje”, kreeg ik te horen dat er een stukske 
terug net zeven bij elkaar zaten, of doargins zit er inne die is zo tam doar 
kende tot op enne meter bij komme. Natuurlijk moet je dit met een kor-
reltje zout nemen maar het is een geweldig volk die Hellemonders, ik kom 
er altijd graag! Zo zie je maar weer dat je ook op de grens van ons Mooie 
Laarbeek met Helmond volop kunt genieten van de prachtige natuur.

Meer foto’s zijn te zien op de foto-expositie in het Aarle- Rixtelse Heem-
museum aan de Bosscheweg 14a, zondag 6 juli van 14.00 tot 17.00 uur.www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

     Mooi Laarbeek     Mooi Laarbeek     Mooi LaarbeekLocatie: Waterzuivering Aarle-Rixtel 

t. 0413 474286

Wij maken 
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Zomerton!
vrijdag 11 juli 20:30 uur

Berry 
Knapen

Rob 
Scheepers

Jan 
Strik

De 
Penthouse 
Boys

Meer info:        

Mariahout - Harmonie St. Caecilia sluit 
7 juli haar muzikale seizoen af in het 
Openluchttheater Mariahout.  Zomerse 
sferen, een prachtige decor en de orkes-
ten van St. Caecilia, ingrediënten voor 
een top avond in het theater. Mocht de 
zomeravond toch iets te Hollands blij-
ken, dan wordt er uitgeweken naar het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Normaal betekent het concert het begin 
van de zomervakantie en dus is het ook de 
laatste muzikale uitspatting van het mu-
ziekseizoen. Dit jaar is het anders, want 

het harmonieorkest en de slagwerkgroep 
reizen anderhalve week later af naar het 
Duitse Dotternhausen. Onder de rook van 
Stuttgart neemt het harmonieorkest deel 
aan het concours georganiseerd door de 
bevriende harmonie Mv Dotternhausen. 

Tijdens het concert in Mariahout verzorgd 
zowel de slagwerkgroep als het harmo-
nieorkest een optreden. Daarnaast eert de 
harmonie ook haar jubilarissen en wordt 
het nieuwe concerttenue van het harmo-
nieorkest gepresenteerd. De toegang is 
gratis en het concert start om 20.30 uur. 

Mariahout - In het Openluchttheater van 
Mariahout vindt op woensdag 20 augustus 
een speciale ‘seniorenmiddag’ plaats. Deze 
middag met de titel ‘Ten Blakke’ wordt ge-
opend door het Seniorenorkest, waarna 
Carlos Donkers en Henrie Bouwmans gas-
ten ontvangen uit Laarbeek. 

Op het podium van het theater staat een 
grote ‘Brabantse’ tafel waar pater Wester 
en broeder Frits, burgemeester Ubachs 

en de ouders van Guus Meeuwis de gas-
ten zullen zijn. De gesprekken die gevoerd 
worden, worden  afgewisseld met op-
tredens van Carlos Donkers uit Lieshout. 
Deze middag wordt georganiseerd door 
de KBO’s van Laarbeek als afsluiting van 
de Zomeractiviteiten 2014, er wordt een 
entree gevraagd van €5,00 per persoon. U 
ontvangt een gratis consumptie. Bij slecht 
weer vindt de middag in het Buurthuis 
plaats.

Aarle-Rixtel - Het opruimen van de vele 
teruggebrachte materialen gebeurt bij 
Bibliotheek De Lage Beemden door op-
ruimhulpen; scholieren die er een leuke 
bijbaan aan hebben. 

Voor de vestiging in Aarle-Rixtel is 
Bibliotheek De Lage Beemden momen-
teel op zoek naar nieuwe opruimhulpen. 

Ben je 16 of 17 jaar en is je opleiding mi-
nimaal VMBO-t? Dan kun je per mail je 
sollicitatie sturen naar Ingrid Weusten: 
ingridweusten@bibl iotheekdlb.nl. 
Vermeld in je mail waarom je graag bij 
Bibliotheek De Lage Beemden wilt wer-
ken en op welke tijden je beschikbaar 
bent. Als bijlage bij de mail ontvangt de 
bibliotheek graag je CV.

Beleef de zomer met Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Net voordat de zomer-
vakantie zijn intrede doet kun je in 
Mariahout alvast lekker in de stem-
ming komen. Met optredens van Berry 
Knapen, Rob Scheepers, Jan Strik en 
de Penthouse Boys wordt het een echt 
zomers feestje. Daarnaast is er volop 
muziek en entertainment op en rondom 
het theaterpodium. Een zomeravond die 
sterk op je lachspieren werkt. 

Op vrijdag 11 juli om 20:30 uur betre-
den de tonpraters het theaterpodium. 
De zomerton is vanaf het allereerste be-
gin een gigantische hit. Als je 1x bent 
geweest wil je sowieso naar de volgende 
editie. Je moet altijd rap zijn met het ko-
pen van een kaartje. Zeker dit jaar met 
grote artiesten als:

Berry Knapen
Hij noemt zichzelf Absurdist. Met ab-
surde typetjes en absurde humor. Eerlijk 
gezegd is hij zo maf als een deur. Een 
echte clown; onvoorspelbaar, hilarisch, 
explosief een tikkeltje brutaal. Berry’s 
wortels liggen bij het ‘tonpraten’. 
Tweemaal werd hij kampioen tijdens 
het Kletskampioenschap Groot Deurne. 
Later werd hij met zijn soloprogramma 
‘GetverBerry’ winnaar van het Limburgse 
Cabaretfestival ‘97. Ook stond hij in de 
halve finale van Nederlands grootste ca-
baretfestival ‘Cameretten’ in Rotterdam. 
Het juryrapport; ‘heerlijke krankzinnige 
overgangen…intelligente kolder’

Rob Scheepers
Heb je al ooit last gehad van lachkramp? 
Nee? Dan heb je Rob Scheepers waar-
schijnlijk nog nooit zien tonpraten. Op 
geheel eigen wijze, die je kunt beschrij-
ven als energiek en overtuigend, brengt 
hij vol enthousiasme verschillende her-
kenbare typetjes tot leven op het thea-
terpodium.  

Jan Strik
Een tonproater van het type lach of ik 
schiet, die vooral recht voor zijn raap 
is. Door zijn lange ervaring beheerst hij 
perfecte woordspelingen. Het grote pu-
bliek kan dit enorm waarderen wat te 
merken is aan de enorme lijst met ere-
titels. 

De Penthouse Boys
De nieuwe Brabantse amusement 

sensatie. De boys wonen 15-hoog ach-
ter in Tilburg-Noord. Hun flatje stelt 
niet veel voor maar zij noemen het hun 
Penthouse. Vanuit hun krappe woning 
overzien ze Brabant en omstreken en 
gaan ze met contrabas en gitaar op 
zoek naar de mensen die hun positi-
visme het hardste nodig hebben… De 
Penthouse Boys spelen zelfgeschreven 
Nederlandse nummers waarbij het pu-
bliek een grote rol heeft.

Tonprater Rob Scheepers

Afsluitingsconcert St. Caecilia 
in Openluchttheater Mariahout

Seniorenmiddag in theater met Carlos 
Donkers en Laarbeekse prominenten

Bibliotheek De Lage Beemden 
zoekt opruimhulpen
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Zaterdag 19 juli  
21.30 uur

Verdere info: www.slashnroses.com

Slash n’ Roses 
Tribute Band

Gratis entree

7

Ik mag
d‛r niet in !

De Nieuwe Kleren van de Keizer

Mariahout - De toneelvereniging 
Mariahout bestaat al ruim 40 jaar, maar 
naast dat jubileum brengt de toneelver-
eniging al 25 jaar een kinderproductie. 
Met jeugd vanaf 12 jaar en enkele oudere 
spelers, een groep van ongeveer 25 men-
sen en een regisseur, is er dit jaar hard 
gewerkt aan de voorstelling ‘De Nieuwe 
Kleren van de Keizer’.

De keizer van Kwalaloempië vindt maar 
één ding belangrijk: zijn uiterlijk. Hij geeft al 
zijn geld uit aan beauty-behandelingen en 
mooie kleren. Dat zijn volk arm is en niets 
te eten heeft, kan hem niets schelen. Dat 
de schatkist steeds leger raakt, ook niet. De 
ministers zitten met de handen in het haar. 
Als de keizer zo doorgaat, zal er een ramp 
gebeuren. Want wat nou als er iemand 
oorlog wil voeren met Kwalaloempië? Er 

is niet eens geld voor een leger! En ter-
wijl de ministers snode plannen beden-
ken, het volk steeds kwader wordt en de 
keizer alleen maar meer geld uitgeeft, wil 
Keizerin Mitsubishi, de gemeenste keizerin 
van heel Azië, maar een ding: oorlog. Ze 
heeft haar oog laten vallen op, je raadt het 
al, Kwalaloempië... In ‘De Nieuwe Kleren 
van de Keizer’ is niets wat het lijkt en blijkt 
niemand te zijn wie je dacht dat hij was. 
Een spannend, humoristisch sprookje in 
Oosterse sferen voor jong en oud. 

De voorstelling De Nieuwe Kleren 
van de Keizer is te zien op zaterdag 
12 juli om 19.00 uur, maandag 21 juli 
om 14.30 uur en donderdag 31 juli 
om 14.30 uur in het openluchtthea-
ter van Mariahout. Meer informatie 
www.toneelverenigingmariahout.nl.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers uit Lieshout houdt op vrijdag 
4 juli een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal gaat om 19.00 uur open. Op 
deze kienavond is iedereen welkom.

Toneelvereniging Mariahout is klaar voor de nieuwe voorstellingen

Slash n’ Roses Tribute Band bij de Tapperij

Terrasconcert Seniorenorkest St. Caecilia

Beek en Donk – Uniek in Nederland is 
de band ‘Dutch Slash n’ Roses Tribute 
Band. Zij spelen o.a. nummers van Guns 
n’ Roses. Maar voornamelijk laat deze 
band de show van Slash featuring Myles 
Kennedy Live in Stoke zien. Dit optre-
den kan je bijwonen op zaterdag 19 juli 
vanaf 21.30 uur in café/zaal de Tapperij.

Deze Band is in januari 2014 opge-
start door zeer de ervaren muzikanten 
Manfred Weijers (Laarbeek) en Arjan 
Kok (Gemert). Doel van deze band is 
dat ze een grote Rockshow neerzetten, 
waar de mensen van kunnen genieten 
en nog lang over na zullen praten. Voor 
verdere info van de band zie website 
www.slashnroses.com. 

Lieshout – Het Seniorenorkest 
van harmonie St. Caecilia geeft 
op zondag 6 juli een concert op 
het terras van Bavaria Brouwerij 
Café aan de Heuvel in Lieshout. 
Men kan dan weer genieten van 
gezellige, vrolijke muziek. En ook 
bij slecht weer vindt het optreden 
doorgang, maar dan binnen. 

Velen zullen zich het gezel-
lige concert van 4 augustus vo-
rig jaar, onder het genot van een 
stralend zonnetje en een lekker 
drankje nog herinneren. Maar 
het is vooral de vrolijke muziek 
van het Seniorenorkest in de 
open lucht die daar en extra tintje 
aan gaf. Het Seniorenorkest Sint 
Caecilia, onderdeel van de gelijk-
namige Harmonie uit Lieshout, is 
in september 1994 opgericht. De 
doelstelling was en is, om op ho-
gere leeftijd zo lang en zo goed 

mogelijk muziek te blijven ma-
ken. Maar ook gezelligheid staat 
bij het muzikale gezelschap hoog 
in het vaandel. De leden zijn alle-
maal 55 jaar of ouder. De oudste 
zelfs, nadert de leeftijd van 96 (!) 
en blaast nog een beste partij mee 
op de klarinet. Het ledenbestand 
mag inmiddels regionaal genoemd 
worden, want ze komen uit alle 
windstreken in de omgeving van 
Lieshout. Het bijna 25 leden tel-
lende orkest staat sinds 2011 on-
der de bezielende leiding van Piet 
van Neerven uit Beek en Donk. 

Jaarlijks treedt het orkest zo’n 15 
tot 20 keer op, onder meer in 
verzorgings-, en verpleeghuizen 
en bij feestelijke gebeurtenissen 
in Laarbeek, maar ook daarbui-
ten. Het repertoire van het orkest 
bestaat uit prettig in het gehoor 
liggende muziek zoals polka’s, 

walsen, marsen en andere po-
pulaire muziek van verschillende 
genres. Alleszins de moeite waard, 
om ook eens bij een optreden te 
zijn. 

Op zondag 6 juli spelen zij de vro-
lijkste muziek uit hun repertoire. 
Het optreden kan gezien worden 
als een afsluiting van het seizoen. 
En het publiek zou het kunnen er-
varen als een gezellig begin van 
de vakantie periode. Leuk voor de 
thuisblijvers, maar ook voor diege-
nen die in de omgeving op vakan-
tie zijn. Het belooft in ieder geval 
heel gezellig te worden. 

Het concert gaat in ieder geval 
door. Want mochten de weer-
goden die dag in minder goede 
stemming zijn, dan vindt het op-
treden binnen plaats. Het terras-
concert begint om 13.00 uur.

Slash n’ Roses Tribute Band

Kienen met de Raopers



Donderdag 3 juli 201420 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout - De vrijwilligers van &RGteens, 
tienerwerk Lieshout, zijn er weer klaar 
voor. Zeer gemotiveerd, goed georgani-
seerd. Er is voor het aankomend seizoen 
weer een druk  en passend programma 
voor de tieners vanaf groep 7 tot en met 
15 jaar uit Lieshout. Ook dit jaar staan 
er weer leerzame, gezonde en sportieve 
activiteiten op het programma, schrijf 
je in en je bent verzekerd van vriendjes, 
sfeer, spanning, sensatie en veel lol! 

De belangstelling van de jeugd voor acti-
viteiten van tienerwerk Lieshout is groot. 
Het totaal aantal ingeschreven Lieshoutse 
Teens en Laarbeekse PLUS ( voortgezet 
onderwijs t/m 15 jaar) is afgelopen jaar 
opgelopen tot ca. 440 leden. 

Basisschoolverlaters dienen zich in te 
schrijven voor de felbegeerde &RG PLUS 
discoavonden. Het inschrijfformulier 
wordt deze week in groep 8 bij alle basis-
scholen in Laarbeek verspreid.  

&RG Teens, Lieshout
Vorig jaar is besloten om voor tiener-
werk Lieshout een bestuur op te zetten 
en is er een verdeling in werkzaamheden 
gemaakt. Het bestuur bestaat uit Elly 
Bevers (discocoördinatie, notulen), Erna 
Claassens (activiteiten en secretariaat), 
Hans van Stiphout (website/multimedia), 
Marcel Jansen (Penningmeester/leden-
administratie) en Johan Frenken (Disco’s, 
PR en voorzitter). 

Party Jockey Tim (Tim Frenken) weet het 
jeugdige publiek door zijn muziekkeuze 
en entertainment te boeien en te verras-
sen. Zijn bijzondere manier van presenta-
tie, muziek en de theaterachtige interac-
tieve avonden vallen gezien de opkomst 
erg goed in de smaak bij de Teens en de 
Plussers. De bedoeling is om ca. 3 keer 
per maand iets te organiseren voor de 
jeugd. 

Klaar voor nieuwe aanwas
Vanwege de leeftijdgrens vallen er dit 
schooljaar natuurlijk ook leden af. Echter, 
de nieuwe groep 7 leerlingen van de ba-
sisschoolklassen staan te popelen om zich 
te mogen inschrijven.

Voor de &RG-teens worden op de basis-
scholen in Lieshout volgende week de 
inschrijfformulieren uitgedeeld in groep 
6. Zij die naar groep 7 gaan, kunnen zich 
gratis inschrijven en zijn volgend seizoen 
welkom bij &RGteens! Krijg je geen in-
schrijfformulier omdat je bijvoorbeeld 
niet in Lieshout op school zit, dan kun 
je een inschrijfformulier downloaden via 
www.energyteens.nl of afhalen/invullen 
bij Marcel Jansen, De Vang 30, Lieshout. 
Middels dit inschrijfformulier kunnen 
ouders, broertjes, zusjes of andere be-
langstellenden zich tevens opgeven als 
(tijdelijke) vrijwilliger. Wie wil er nu niet 
bij horen?!

Mariahout – De spreekuren van het 
dorpsondersteuningsteam van Mariahout 
is vanaf maandag 14 juli gesloten.

In de week van 25 augustus is het dorps-
ondersteuningsteam er weer. De vrijwilli-
gers zijn dan weer aanwezig op woensdag 
van 10.00 – 15.30 uur en op donderdag 
van 14.00 – 15.30 uur. Met alle  vragen 

op het gebied van zorg, wonen, welzijn 
en leefbaarheid kan men bij hen terecht. 
Heeft u tijdens de vakantiesluiting vra-
gen, neem dan gerust contact op met 
ViERBINDEN.

ViERBINDEN is in de vakantieperi-
ode op de ochtenden bereikbaar via 
tel. 0492-328800.

Laarbeek - Voor &RG PLUS, bedoeld 
voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 
15 jaar van het voortgezet onderwijs en 
geheel Laarbeek, zijn er in samenwer-
king met de Laarbeekse tienerwerken 
weer succesvolle disco’s ingepland. 

Momenteel kent &RG-PLUS ca. 170 
leden. Om een verdere groei van deze 
leeftijdscategorie te kunnen bereiken 
en een passend programma te kunnen 
bieden, is er vorig jaar een Tienerwerk 
Laarbeek opgericht waarin alle tiener-
werken van Laarbeek deelnemen. Vanuit 
dit initiatief worden Laarbeekse activitei-
ten voor deze doelgroep georganiseerd. 

Basisschoolverlaters dienen zich in te 
schrijven voor de sensationele &RG 
PLUS discoavonden. Het inschrijfformu-
lier wordt deze week in groep 8 bij alle 
basisscholen in Laarbeek verspreid. Het 
ingevulde formulier dient met een goed 
lijkende pasfoto te worden ingeleverd.

Inschrijven is gratis en je ontvangt 

hiermee gratis een &RG-PLUS mem-
bercard. Met deze gratis membercard 
krijg je korting op entree en voorrang op 
niet-leden. Ook krijg jij als eerste infor-
matie of  kun je gratis toegangskaartjes 
winnen van de succesvolle ‘Carnabeats’. 
De Laarbeekse disco’s voor de leeftijd 
van 13 t/m 17 jaar wat al enkele jaren 
op een rij is uitverkocht.

Je vrienden of vriendinnen van buiten 
Laarbeek zijn natuurlijk ook van harte 

welkom op de PLUS discoavonden, mits 
zij ook op het voortgezet onderwijs zit-
ten en niet ouder zijn dan 15. Zij beta-
len dan een nader te bepalen hogere 
entreeprijs en hebben geen pasje nodig.

Krijg je geen inschrijfformulier omdat je 
bijvoorbeeld niet in Laarbeek op school zit, 
dan kun je een inschrijfformulier down-
loaden via www.tienerwerklaarbeek.nl 
of afhalen bij de tienerwerkorganisatie in 
jouw dorp.

Beek en Donk – Bassischool De 
Muldershof heeft op 23 juni haar BVL op-
nieuw gehaald. BVL staat voor Brabants 
Verkeersveiligheidslabel. Het BVL biedt 
basisscholen en gemeenten de helpende 
hand om structureel en meer op de prak-
tijk van alle dag gerichte verkeerseduca-
tie te geven. Het is een parapluproject 

van de provincie Noord-Brabant voor 
verkeerseducatie gericht op jongeren 
tussen 4 en 12 jaar.

Basisschool De Muldershof maakt van de 
nul een punt. Want ieder verkeersslacht-
offer is er één te veel. Dus gáán we met 
z’n allen voor die nul. De leerkrachten 

en verkeersouders van basisschool De 
Muldershof maken een punt van ver-
keersveiligheid en investeren zo flink 
mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen 
verkeerslessen krijgen, doen verkeers-
projecten als ‘de dode hoek’, oefenen 
met de leerlingen en maken samen met 
gemeenten de wegen naar de school toe 
verkeersveilig.

De brigadierouders zorgen samen met alle 
leerlingen van groep 8 het hele schooljaar, 
dat dagelijks op 2 belangrijke plaatsen 
rondom de school de leerlingen veilig 
kunnen oversteken. Dit heeft er o.a. toe 
bijgedragen, dat ze de BVL wederom 
hebben behaald. Om dit te vieren en de 
leerlingen van groep 8 te bedanken, zijn 
zij getrakteerd op een lekker ijsje van de 
ijssalon De Verrassing.

Nieuw seizoen voor &RG-teensVerzoek inschrijving basisschoolverlaters bij &RG-PLUS

De Muldershof haalt Brabants Verkeersveiligheidslabel

De PLUS disco, altijd gezellig 
met PartyJockey Tim

Kinderen van De Muldershof genieten van hun welverdiende ijsje

Vakantiesluiting spreekuren 
dorpsondersteuningsteam Mariahout 

Ons best bewaarde 
vakantiegeheim
SNS Reisverzekering,
al vanaf € 1,67 per maand
Heb je vakantieplannen? Ontdek dan 
ons best bewaarde vakantiegeheim: 
de SNS Reisverzekering. Want al vanaf 
€ 1,67 per maand ben je zeker van een 
uitgebreide Europa-dekking. En het 

handige is: vandaag geregeld, is van-
daag verzekerd. Geen omkijken meer 
naar! Afsluiten of meer informatie? Ga 
naar snsbank.nl/reis. Of kom langs in 
de SNS Winkel. We helpen je graag.

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Advertorial

Opvolging binnen familiebedrijf kan niet 
zonder aandacht voor emoties en relaties
Als ervaren directeur van een familiebedrijf 
heeft u één oog gericht op het heden en het 
andere oog op de toekomst. Hoe kunnen we 
vandaag ons werk zo goed mogelijk doen? 
Waar halen we onze klanten voor volgend jaar 
vandaan? Én hoe zorgen we ervoor dat we over 
vijf jaar ook nog een perfect 
product leveren? Vragen 
die u ongetwijfeld bezig-
houden.

Wij hebben ook nog wat vragen voor u. Waar 
staat uw familiebedrijf over 15 jaar? Wilt u 
nieuwe markten veroveren óf gaat u voor con-
solidatie? Én wie binnen uw familie is het meest 
geschikt om de gekozen strategie tot een goed 
einde te brengen? U kunt immers niet eeuwig in 
het zadel blijven zitten. Juist daarom is het ver-

standig om op tijd te 
beginnen met de 
voorbereidingen 
op de overdracht 
van uw familie-
trots.

Want er komt 
veel kijken bij 
een bedrijfsop-

v o l g i n g . 

Hier hebben we het niet alleen over de voor de 
hand liggende financiële en juridische zaken, 
maar vooral ook over de relationele en emoti-
onele kant van de overdracht. U moet bijvoor-
beeld wennen aan het idee dat u afstand gaat 
doen van uw levenswerk en iemand aan het roer 

toelaat. Bovendien wilt u de 
goede verhoudingen in uw 
familie voor alles bewaren.

In het geven van deze emo-
tionele en relationele begeleiding heeft Successie 
in Bedrijf zich gespecialiseerd. Want wij weten 
donders goed dat er meer komt kijken bij een 
bedrijfsopvolging dan het verzamelen van de 
cijfers alleen. Daarom hebben wij een unieke 
aanpak voor uw bedrijfsoverdracht ontwikkeld. 
Wij maken deze voor u overzichtelijk én maken 
tegelijk een noodplan 
voor overlijden. In dit 
SuccessiePlan wor-
den werkelijk alle 
aspecten van uw 
bedrijf en vermo-
gen meegenomen, 
zowel op emoti-
oneel, financieel, 
fiscaal en juridisch 
gebied waardoor 
de samenhang 
gewaarborgd 
is en blijft.  

tegelijk een noodplan 
voor overlijden. In dit 
SuccessiePlan wor-
den werkelijk alle 
aspecten van uw 
bedrijf en vermo-
gen meegenomen, 
zowel op emoti-
oneel, financieel, 
fiscaal en juridisch 
gebied waardoor 
de samenhang 
gewaarborgd 
is en blijft.  

Havenweg 2, Aarle-Rixtel    0495-624 610    06-22 87 05 21    www.successieinbedrijf.nl
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Fietstocht door ‘vrienden voor vrienden’
Mariahout - Alpe d’HuZes 2015! Een 
actie waarbij deelnemers geld bijeen 
brengen waarmee zij een bijdrage le-
veren aan de strijd voor de overwin-
ning  op kanker. KWF bevordert en 
ondersteunt onderzoek naar kanker in 
alle mogelijke vormen. 

‘Vrienden voor vrienden’ is één team, 
hun doel is om 2 teamleden op 6 juni 
2015 mee te laten fietsen in Frankrijk 
met dit evenement. Er is in totaal een 
bedrag van €5.000,- aan inschrijfgeld 
nodig, om dit geld bij elkaar te krijgen 
organiseren zij op 13 juli ‘happen en 
trappen’. Het gaat hier om een fiets-
tocht van +/- 25 km voor groot en klein. 
Op de diverse pauze plaatsen krijgt men 
een hapje en een drankje aangeboden. 
De kosten voor deze gezellige tocht be-
dragen €7,00 per volwassene en €4,00 
euro per kind (onder de 12 jaar).

De startplaats is bij de Fam. Dekkers 
aan de Tuindersweg 37 in Mariahout. 

Er kan gestart worden tussen 10.00 en 
11.30 uur. Bij terugkomst bij de Fam. 
Dekkers, kan er gezellig na worden 
gekletst en is er tegen een kleine ver-
goeding een hapje en een drankje te 
koop, ook dit komt weer ten gunste 
van Alpe d’HuZes.

Fiets gezellig mee en geef je op voor 
11 juli via: alpedhuzes2015@out-
look.com. Of bel 06-51625793 want 
VOL=VOL.

Het team bestaat uit: Ton van Uden 
en Alex Eleveld (+ vrienden, familie en 
kennissen) De fietsers: Adrie Dekkers 
en Maarten de Louw. Want: Opgeven 
is geen optie! 

Bij inschrijving gaan ze ervan uit dat je 
ook komt, dit i.v.m. de gemaakte kos-
ten. Deelname is op eigen risico. Kijk 
ook eens op Facebook ‘vrienden voor 
vrienden’ meld je aan en zie wat de 
nieuwste acties en activiteiten zijn.

Vlnr. Alex Eleveld, Ton van Uden en Adrie 
Dekkers (Maarten de Louw ontbreekt op de foto)

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Terug van weggeweest

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Mevrouw Vogels kon haar ogen pas 
niet geloven. Toen ze ‘s ochtends naar 
buiten liep, zag ze dat heel haar ro-
zenperkje was kaalgeplukt. Met haar 
man ontdekte zij reeënsporen voor het 
perkje. Dit leidde ertoe dat het echtpaar 
allemaal tuinstoelen eromheen spande 
met een draad. Echter waren de reeën 
de familie Vogels te slim af. De vol-
gende ochtend was er niets gebeurd 
met de stoelen en het rozenperkje, 

maar hadden de reeën aan de aardbei-
en gesnoept! Voor de familie Vogels is 
het vervelend, maar al met al kunnen 
zij toch wel lachen om dit bijzondere 
tafereel. Ook veel buurtbewoners kij-
ken met verbazing naar de tuinstoelen 
rondom het rozenperkje. “Iedereen 
vraagt zich af wat er aan de hand is”, 
aldus mevrouw Vogels.  ‘Lót zu naw 
mar komme’ zei ze toen ze poseerde 
voor deze foto. Maar op dat soort mo-
menten laten deze beesten zich natuur-
lijk (jammer genoeg) niet zien... 

Mooi Gespot

Reeën op De Hei

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.

Havenconcert ‘De Ouwe Hap’
Aarle-Rixtel - Vorig jaar heeft mu-
ziekvereniging ‘De Ouwe Hap’ voor 
de eerste keer een concert gegeven 
bij de passantenhaven in Aarle-
Rixtel.  Een groot succes. 

Veel opvarenden van de pleziervaar-
tuigen, maar ook talrijke andere toe-
hoorders waren naar het populaire 
concert komen luisteren. Daarom is 
besloten om ook dit jaar bij de pas-
santenhaven weer een concert te ge-
ven en wel op woensdag 16 juli. Het 
concert begint om 20.00 uur. Iedereen 
is weer van harte welkom.

Muziekvereniging ‘De Ouwe Hap’ 

Zomerconcert door harmonie De Goede Hoop
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel sluit dinsdag 
8 juli het seizoen muzikaal af en 
luidt de vakantieperiode in met een 
populair zomerconcert. Het wordt 
gehouden naast het terras van 
Dorpscafé De Vrienden en begint 
om 19.30 uur. 

Tijdens het concert is de Dorpsstraat 
vanaf de Heindertweg tot de 
Kerkstraat afgesloten, zodat men 
rustig en ontspannen kan genieten 
van een gevarieerd programma, 
gespeeld door de verschillende or-
kesten van de harmonie. Om de 
wedstrijd van het WK voetbal van 
die dag niet te hoeven missen, zal 
het concert tijdig afgelopen zijn. 
Wellicht wordt de mogelijkheid ge-
boden deze wedstrijd ter plekke te 
bekijken. 

Tevens willen zij ook nu reeds de 
aandacht vestigen op hun jubi-
leumconcert. Dit concert wordt 
gehouden op zaterdagavond 13 
september op en rond de kiosk 

met medewerking van popkoor 
Koskoier uit Gemert en Manon van 
Overdijk, winnares van de Voice of 
Laarbeek. TIG-lassers gezocht

Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, 
zelfstandig kleine tot middel grote RVS constructies of plaatwerkdelen. 
Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een belangrijke plaats in. Bij de 
fabricage van deze producten wordt met name een beroep gedaan op 
je technisch inzicht en je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
● Ervaring in het bewerken van RVS
● Zelfstandig tekeningen lezen
●  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of       

werkervaring
● Zelfstandig, fl exibel en accuraat
● Precieze en positieve instelling
● Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a
5492NL Sint-Oedenrode
Tel: 0413-751262

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

Randy is als vondeling in ons asiel 
terecht gekomen. Deze lieve en 
aanhankelijke Engelse Springer 
Spaniel verdient een actieve baas 
die dagelijks met hem aan de 
wandel gaat. Naast wandelen 
heeft Randy nog een grote hobby: 
zwemmen. Het is een echte 
waterrat.  Hij apporteert stokken 
als de beste, zeker als er als 
beloning een lekker hondenkoekje 

op volgt. Na al deze sportieve activiteiten komt Randy graag bij u voor 
een fijne knuffel.

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

Naam:        Randy
Leeftijd:     5 jaar
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DE ZEEPKIST
ABL blij met opvolging 
acties hondenpoepoverlast

Hondenpoep. Noem slechts dit ene 
woord en er barst zo een hele discussie 
los. De vervuiling door hondenpoep is 
één van de grootste ergernissen van de 
Nederlanders. Vooral rondslingerende 
poep op stoepen, kinderspeelplaatsen 
en grasvelden wordt als pure overlast 
ervaren. Hondenpoep is ook schadelij-
ker dan gedacht. Het kan sporen bevat-
ten waar je op termijn volgens Frans van 
Knapen, professor Veterinaire Volksge-
zondheid, flink ziek van kan worden. 
Denk aan ontstekingen van lever, lon-
gen of gewrichten.

De hondenpoepoverlast die ook veel 
burgers van Laarbeek ondervinden, 
staat alweer geruime tijd op de politieke 
agenda. In juni vorig jaar vroeg Alge-
meen Belang Laarbeek (ABL) aandacht 

voor het probleem. Onlangs stond het 
opnieuw op de agenda van de commis-
sie Ruimtelijk Domein. Het werd duide-
lijk dat er veel is gebeurd. De dorpsra-
den, die op initiatief van ABL actief bij 
de problematiek werden betrokken, 
presenteerden hun bevindingen van 
een enquête. Zij hebben bijvoorbeeld 
onderzocht wat routes zijn die veel-
vuldig door hondenbezitters worden 
gelopen. Op deze routes zouden bij-
voorbeeld extra afvalbakken geplaatst 
kunnen worden waar hondendrollen (in 
een zakje!) in gedeponeerd 
kunnen worden. 

Ook de gemeente Laarbeek 
heeft niet stilgezeten. Zo 
wordt momenteel de ge-
meentelijke brochure ‘Spelre-
gels voor hondenbezitters’ verbeterd en 
geactualiseerd. De vier dorpsraden wor-
den bij dit proces betrokken. Zo worden 
de locaties van de uitlaatgebieden en de 
plaatsing van de prullenbakken op de 
agenda gezet. De planning is dat deze 
brochure in het najaar klaar is voor ver-
spreiding. Daarnaast wordt ingezet op 
intensieve communicatie via de diverse 
beschikbare media. Mocht dit alles niet 
voldoende blijken te zijn, dan zal ook 

worden ingezet op het aanspreken van 
overtreders en zal daar waar nodig ver-
baliserend opgetreden worden. 

Ook het invoeren van hon-
denbelasting is besproken. 
ABL is tegen een hondenbe-
lasting. We willen met name 
hondenbezitters die de poep 
netjes opruimen niet op extra 

kosten jagen. Naar onze mening is er 
duidelijk sprake van een mentaliteits-
kwestie. We willen daarom een drin-
gend beroep doen op alle hondenbe-
zitters om zich aan de opruimplicht te 
houden. Want ben nou eerlijk, niemand 
staat graag in een hondendrol!

Namens ABL, Ron Verschuren, 
Monika Slaets en Jordy Brouwers

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Beek en Donk - Tijdens de vergadering 
van de gemeenteraad op 10 juli komen 
o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 
Aanpassing van de komgrens van Beek 
en Donk, de Programmarekening en de 
zienswijze bij het Ondernemingsplan 
van de Atlantgroep.

Heeft u over deze onderwerpen 
of over één van de andere on-
derwerpen op de agenda van de 
Raadsvergadering vragen of opmer-
kingen dan bent u van harte welkom 
op maandagavond 7 juli bij het over-
leg van de PvdA Laarbeek. Ook is er 

ruimte om andere onderwerpen te 
bespreken. 

Dit achterbanoverleg vindt plaats bij 
Café Thuis aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk en begint om 19.00 
uur.

Mooi Gespot

29 juni Na de OVERWINNING van Nederland tegen Mexico kleurde 

de lucht boven Laarbeek spontaan Oranje! Deze foto is gemaakt in 

Aarle-Rixtel. Ingezonden door Hannie van Ansem uit Aarle-Rixtel

Zelfs de lucht kleurde ORANJE na de winst op Mexico!! Ingezonden 
door heel blije supporters, de fam. Steenbakkers uit Lieshout

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

Profile de Concurrent heeft opnieuw 
een paar leuke acties!  Na 1000 likes 
wordt namelijk deze supertrendy fiets 
verloot onder de deelnemers. Daar-
naast maak je kans op een gratis Mon-
key Mee met de ‘Back to school’ actie!

Wat moet je hiervoor doen? Ga naar 
Facebook en like de ‘Back to school’ 

actie van Profile de Concurrent! Hier-
mee maak je kans om de winnaar te 
worden van een gratis Cortina fiets! 
Daarnaast heeft ‘De Concurrent’ nog 
wat extra’s in petto  want wanneer 
je langskomt om een proefrit te ma-
ken op een van de schoolfietsen uit 
de nieuwste collectie, ontvang je tot 
6 september a.s. een gratis ‘back to 

school’ pakketje’ waarmee je ook nog 
eens kans maakt op 1 van de 10  Mon-
key Mee’s. Een schooltas meenemen is 
daarmee een makkie! 

Deze acties zijn er niet voor niets, Pro-
file De Concurrent heeft haar assorti-
ment namelijk uitgebreid met een aan-
tal supergave schoolfietsen.  Al vanaf 

€ 399,00 heb je een trendy fiets met 
alle service en garantie zoals u die van 
de Concurrent gewend bent!  Ook 
omafietsen of de meer sportievere 
varianten van Trek, Gazelle, Sparta of 
Batavus. Voor ieder wat wils! Deel en 
like op Facebook of kom langs bij de 
Concurrent en win!

Like de ‘back to school’ actie van: De Concurrent Lieshout de � etsspecialist en win 
een stoere Cortina � ets!

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Wat moet je hiervoor doen? Ga naar 
Facebook en like de ‘Back to school’ 

de nieuwste collectie, ontvang je tot 
6 september a.s. een gratis ‘back to 

Zomergoed, hangpotten en kuipplanten 
Tot 5 juli 25% korting  

7 t/m 13 juli 40% korting 

Nu: vaste planten 25% korting tot 19 juli

Wij verzorgen tevens boeketten en grafwerken.

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 
Tel: 0499-872125

DE ZEEPKISTDE ZEEPKIST

de nieuwste collectie, ontvang je tot 
6 september a.s. een gratis ‘back to 

ment namelijk uitgebreid met een aan-
tal supergave schoolfietsen.  Al vanaf 

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

de nieuwste collectie, ontvang je tot 
6 september a.s. een gratis ‘back to 

 tot 19 juli

Wij verzorgen tevens boeketten en grafwerken.

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 

Gratis diefstal 
verzekering bij 
aankoop van 

een fi ets*
*met een waarde van > €700,-

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

Mooi GespotMooi GespotMooi GespotMooi GespotMooi GespotMooi GespotMooi Gespot

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Opruiming
Kinderhemdjes en shorts €5

Damesshirts v.a. €10 
Herenpolo’s en overhemden 

v.a. €15 

Tevens grote collectie badkleding

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

van 3 t/m 24 juli 
op alle cadeau 

artikelen, potten, 
manden, zijde bloemen 

en kaarsen.
25% korting!!

op = op

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Jan den Mulder uit Aarle-Rixtel kreeg uit handen 
van oud-dorpsgenote Wilma Claassen uit Lies-
hout de MooiLaarbeekKrant overhandigd. Dit vond 
plaats aan de Costa Brava (L’Escala) waar zij toeval-
lig op dezelfde camping stonden. Net als alle grote 
kranten uit Nederland dus ook De MooiLaarbeek-
Krant op vakantie in het buitenland. 

leg van de PvdA Laarbeek. Ook is er 

Mooi Gespot

Zelfhulpgroep ‘Leven met een verslaafde’ 
Lieshout - Leven met een verslaafde, 
van overleven naar leven! Naar aanlei-
ding van de thema-avond, georganiseerd 
door Team PUUR GROEN (Lieshout-
Mariahout), is er nu officieel een stichting 
in oprichting voor Zelfhulpgroep ‘Leven 
met een verslaafde’.

Twee krachtige dames uit Team PUUR 
GROEN (zelf lotgenoten) vertelden die 
avond over hun persoonlijke ervaringen en 
hun zoektocht naar overleven. Dat maakte 
heel veel los bij de aanwezigen. Toen ook 
bleek dat er binnen Laarbeek behoefte 
is aan een dergelijke zelfhulpgroep, is 

daarvoor direct een eerste start gemaakt. 
Vooral het uitwisselen van ervaringen met 
lotgenoten in een praatgroep kan de weer-
baarheid vergroten en je weer genoeg zelf-
vertrouwen geven om verder te kunnen 
met je leven. Heb je interesse mee te gaan 
doen of wil je meer weten mail dan naar: 
beginnu.nathalie@gmail.com. 

De eerste zelfhulpgroep start op 9 sep-
tember om 19.30 uur in het Dorpshuis in 
Lieshout. Voorafgaand aan deze zelfhulp-
groep is er van 19.00-19.30 uur gelegen-
heid voor vragen, advies of gewoon, als je 
even je verhaal kwijt wilt.
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Het aftellen is begonnen: 
komend weekend WiSH Outdoor
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Opbouw
Op dit moment werken honderden mensen 
dagelijks op het WiSH-terrein, zodat het vrij-
dag op tijd klaar is voor de opening. Volgens 
Jimmy loopt alles op schema: “Er moet nog 
heel veel gebeuren. De (main)stages staan, 
maar nu moeten de details nog komen. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat we op tijd klaar 
zijn.” Tijdens WiSH Outdoor steken zowel op 
zaterdag als op zondag ruim 1000 vrijwilli-
gers hun handen uit de mouwen om alles tot 
in de puntjes te laten verlopen. 

Verwachtingen
Voor de bezoekers van WiSH Outdoor heeft 
de organisatie dit jaar weer nieuwe dingen 
in petto. “We hebben dit jaar een jumpto-
ren van 8 meter hoog. Daar spring je vanaf 
en vervolgens land je op een luchtkussen”, 
vertelt Jimmy. “Maar dat is nog niet alles. 
We hebben ook nog een lounge op 6 meter 

hoogte, waarbij je over het hele festivalter-
rein kijkt. Daarnaast komen er op de main-
stage nog grote, hoge dansblokken te staan, 
dat ook een heel gaaf effect gaat geven.”

Aantal bezoekers 
Komend weekend worden ruim 45.000 
mensen op het festivalterrein verwacht. Dat 
zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. “We heb-
ben alleen nog zondagkaarten te koop”, 
vertelt Jimmy. “De zaterdag- en weekend-
kaarten zijn al bijna een maand uitverkocht. 
Dat is natuurlijk fantastisch. Het belooft 
nu al de mooiste editie ooit te worden. En 
mocht Nederland winnen zaterdag, wordt 
het helemaal een mega legendarische WiSH 
Outdoor.”

Kaarten
Wil je meer informatie of kaarten be-
stellen voor de zondag? Kijk dan op 
www.wishoutdoor.com. Op deze website 
kun je ook je persoonlijke timetable voor het 
festival samenstellen. 

De Laarbeekse Plusklas sluit schooljaar af 
met landenmarkt 

Beek en Donk - De Plusklas is speciaal voor kin-
deren uit Laarbeek die  extra uitdaging nodig 
hebben en zij komen elke woensdag samen op 
de Muldershof. De landenmarkt was een van de 
projecten van afgelopen jaar. Elk groepje leer-
lingen verdiepte zich in een land waar zij graag 
meer van wilden weten. Wat eten ze daar, hoe 
kan je er komen, bezienswaardigheden, de taal 
en nog veel meer. 

De volgende landen waren vertegenwoordigd: 
Italië, Japan, Argentinië, Groot Brittannië, Hawaï, 
Cuba, Frankrijk, Zweden, en China. Pizza’s, ko-
kosijs, stokbrood , ananas shake, zelfgemaakte 
sushi, reisgidsen, posters en echt vreemd geld. 
Alles was te proeven en informatie werd door de 
leerlingen gegeven. Erg leuk allemaal!

Juffrouw Gemma (juf van de Plusklas): “Het is ge-
weldig om te zien wat de kinderen allemaal op ei-
gen initiatief hebben gemaakt en georganiseerd. 
De markt is heel informatief met informatie, die 
de kinderen zelf opgezocht en verwerkt hebben. 

Verder lekkere hapjes uit de verschillende landen. 
En niet te vergeten leuke activiteiten, zoals een 
demonstratie sushi maken of de mogelijkheid om 
op de foto te gaan. Juf Kim en ik zijn trots op alle 
kinderen en het eindresultaat”.

Julia (bezoekende leerling): “Ik vond het erg leuk. 
De hapjes waren vooral een leuk idee”. Welk 
land vond je het leukste? “Ik vond Cuba erg leuk. 
Want daar kon je op de foto, alsof je er zelf was 
geweest”.

Simon (deelnemer landenmarkt): “Ik vond het erg 
leuk om te doen. De voorbereiding vond ik erg 
leuk. Omdat je toen veel dingen kon maken met 
je groepje”.
Juffrouw Christel (directeur van `t Otterke): “Ik 
vond de landenmarkt een mooie afsluiting van de 
plusklas dit jaar. Veel informatie over de landen, 
lekkere hapjes en goede verhalen! Erg leuk!!” De 
kinderen van de Plusklas vonden het een groot 
succes. Volgend jaar misschien wel weer, komt u 
dan ook?

De Laarbeekse Plusklas

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL
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Harmonie O&U geeft tuinconcert
Beek en Donk – De jaarlijkse seizoensafslui-
ting van Koninklijke Harmonie Oefening en 
Uitspanning vindt plaats op vrijdag 11 juli in de 
Muziektuin. Alle onderdelen van de vereniging 
zullen zich van hun beste kant laten zien met 
een afwisselend programma. Hoewel het inmid-
dels juli is, maakt dit concert aan het water nog 
deel uit van de Juni Watermaand. 

Het programma van het jeugdorkest, onder lei-
ding van Marianke Hobé, wordt geopend met 
de muziek uit de film Dances With Wolves. Ook 
spelen zij Capriccio for Trombone and Band van 
Jan van der Waard, met als solist uit eigen gele-
deren Max Bouw. Ouverture for a New Age van 
Jan de Haan is een zeer veelzijdig werk waarmee 
de muzikanten alle kanten van het orkest kun-
nen laten horen. Het bevat solo’s, lastige maat-
soorten en techniek, maar tevens een herkenbare 
melodie: het beluisteren waard! Als kers op de 
taart wordt samen met het grote harmonieorkest 
van O&U de Jamaican Folk Suite gespeeld, waar-
in allerlei vrolijke Jamaicaanse melodieën aan bod 
komen. Het leerlingenorkest brengt deze avond, 
ook met Marianke als dirigent, schitterende wer-
ken van Jacob de Haan ten gehore. 

Net als het jeugdorkest, speelt ook het harmo-
nieorkest filmmuziek. Onder leiding van Fried 
Dobbelstein spelen zij Soldaat van Oranje. Het 
werk Machu Picchu, van de Japanse componist 

Satoshi Yagisawa, neemt het publiek mee op een 
indrukwekkende muzikale reis door de oude stad 
van de Inca’s. Daarnaast spelen zij Mr. Blue Sky, 
wat hopelijk mooie luchten zal afdwingen op 
deze zomeravond.

De slagwerkgroep speelt onder leiding van Rob 
van Doore vier stukken, waaronder Four Pirate’s 
Tales van Vincent Cox en het bekende num-
mer Wavin’ Flag van zanger K’Naan. Rob is ook 
dirigent van de leerlingenslagwerkgroep, dat 
net als het leerlingenorkest onderdeel is van de 
Stichting Muziekopleiding van O&U. Voor deze 
jonge trommelaars heeft hij twee leuke werkjes 
geschreven, March en Comic. 

Het concert is gratis te bezoeken en zal om 19.30 
uur aanvangen. Met dit gevarieerde, spetterende 
concert luid O&U feestelijk de vakantie in.

Archieffoto tuinconcert uit 2013

Vele vrijwilligers zijn dagelijks in de weer op het 
WiSH-terrein om alles op tijd klaar te krijgen
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Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

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

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

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 7 juli t/m zaterdag 12 juli 2014.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

WIN EEN 
RONDLEIDING OP 
KAASBOERDERIJ
JONGENHOEVE

Silan wasverzachter
alle soorten

fl acon 750 ml
OP=OP

Rundergehakt
500 gram

Snijbonen
zak ca. 400 gram

Douwe Egberts koffi e
roodmerk snelfi lter, grove maling, 

décafé, arôme blond, arôme donker of 
mildcafé 

pak 250 gram

Beenhammetje
alle smaken

400 gram

Slagers achterham
van onze versafdeling

150 gram

Witte mini puntjes
vers uit eigen oven

zak 10 stuks

Capri-Sun vruchtendrink
oranje of multi vitamin

pak 40 zakjes à 200 ml

Markant frisdrank
sinas, sinas light, cola, cola light, 

lemon & lime of lemon & lime light
3 fl essen à 1500 ml

ZAK 
10 STUKS

van 1.45voor

FLACON 
750 ML liter 1.33

van 2.99/3.11voor

Boeren graskaas
van onze versafdeling

450 gram

Markant chips
bolognese, naturel, paprika of cheese & 

onion
3 zakken à 200 gram

Ola Mini magnums
alle soorten
pak 6 stuks

Reus wasmiddel
alle soorten

pak 880 gram,
fl acon 1060 ml

4 stuks naar keuze

450 GRAM
kilo 8.89

van 4.91 voor

4
STUKS

van 19.92-23.34 voor

150 GRAM
kilo 13.33

van 3.14voor

500 GRAM
kilo 4.00

van 2.99/3.25voor

3
FLESSEN

liter 0.44

van 2.91-3.27voor

PAK
250 GRAM kilo 8.00

van 2.52-2.87voor

3 
ZAKKEN

kilo 3.33

van 2.76-2.79voor

400 GRAM
kilo 7.50

van 4.39 voor

PAK 6 
STUKS

van 3.59-4.15 voor

PAK
40 ZAKJES liter 0.88

van 12.44 voor

ZAK CA.
400 GRAM kilo 2.50

van 1.99 voor
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‘Louise, oh oh oh, Louise’, luidkeels 
werd deze kneiter van Gers Pardoel 
tijdens het vieren van mijn verjaardag 
gezongen door fl ink wat groep 8 –
keeltjes. De één wat meer als een 
nachtegaal, de ander klonk eerder als 
een mus met hooikoorts, maar al met 
al en stuk voor stuk vol overtuiging. 
Ook de parodie gemaakt met onze 
juichende bondscoach als centrale 
thema werd enthousiast en blij meege-
zongen en geïllustreerd met een uniek 
optreden. De Oranjedagen, waar-
bij de jeugd in vol oranjeornaat hun 
spelling- en rekenwerk maakte, had-
den de WK-betrokkenheid duidelijk 
verhoogd.
Terug naar het indoor festival wat 
werd gehouden in het klaslokaal ter 
ere van mijn 31e verjaardag. ‘Funny 
8 gots talent’, onder deze noemer 
werd er gestrooid met zangerige, dan-
sende, cabaretachtige en sportieve 
talenten. Geen Nielson, The Oppo-
sites of Badmeesters van het Diepe, 
wij kregen ruwe diamanten als K5, De 
Nieuwe Toppers en ‘Het Droge Mop-
penDuo’. Dit alles onder leiding van 
een zeer deskundige doch positief in-
gestelde jury, die vrij scheutig omging 
met hoge punten geven. Het presen-
terende stel stak hun verbazing voor 
deze vrijgevigheid niet voor onder 
stoelen of banken. Zij lieten zich dan 
ook meeslepen in de hysterie van het 
uitbundige klasgenotenpubliek wat 
hartstochtelijk meedeinde, klapte of 
het treintje danste. 
Nadat alles enigszins tot bedaren was 
gebracht kon uiteindelijk de talenten-
jacht eindigen met het huldigen van de 
winnaars. Het bleek dat het hiphop-
pende duo de harten van de jury het 
meest had gestolen en zij mochten dan 

ook met de eeuwige klassen-eer naar 
huis. Een bonusoptreden werd ver-
zorgd en een welverdiend applaus vol-
gde. Een staande ovatie bleef nog net 
uit, maar de wave ging als een oceaan-
golf over de toekijkers heen. Licht 
onwennig maar met een sprankje trots 
stonden de beide meiden op het wan-
kele podium. Daar waar ook klasge-
noten in een fi jne sfeer hun talenten 
mochten laten zien.
Vandaag, de 3e dag van juli, staan de 
belhamels van groep 8 alweer op het 
podium. Hopelijk werken de weer-
goden mee en mogen de kinderen 
ervaren hoe het is om te spelen in het 
openluchttheater te Mariahout. Een 
hoogtepunt voor hen  na weken van 
intensief oefenen en voorbereiden. 
De afscheidsmusical wordt eindelijk 
gespeeld. Spanning in de lijven, vele 
ogen op hen gericht. Ogen die trots 
en tevredenheid uitstralen, want zoon 
of dochter staat daar te spelen als slot 
van zijn/ haar basisschooltijd. ‘Goh, 
wat gaat het toch hard. Als de dag 
van gisteren herinner ik het me nog 
dat ik Suus voor de eerste keer naar 
school bracht  en zo vertolkt zij hier 
een rol in een schoolmusical. Het gaat 
hard, kleintjes wor-
den groot’, om ver-
volgens even snel 
door de waterige 
ogen te vegen. 

Mees Joost 

Kleintjes worden groot
COLUMN

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

Laarbeekse scholen brachten bezoek aan Molen ‘de Leest’
Laarbeek - In de afgelopen 4 
maanden hebben alle groepen 6 
van de Laarbeekse scholen Molen 
‘de Leest’ in Lieshout bezocht. Er 
zijn 11 klassen met in totaal 300 
kinderen en zo’n 50 begeleiders te 
gast geweest bij de molen.

Eind vorig jaar hebben de mole-
naars van de Leest het initiatief 
genomen om alle Laarbeekse scho-
len te vragen om de molen en het 
molenaarswerk in de lessen in te 
passen. Met de leerkrachten van 
groep 6 is het lespakket ‘Zo gaat 
de molen!’ van de stichting Erfgoed 
Brabant besproken. Dit lespakket 
sluit precies aan bij de leerdoelstel-
lingen van groep 6 en gaat in op 
de historie van de molens, de soor-
ten molens, de soorten energie, 
de techniek, etc. Alle leerkrachten 
waren enthousiast over deze mo-
gelijkheid en hebben het lespakket 
besteld en ingepast in de lessen. 
Vervolgens is er een planning ge-
maakt voor het bezoek aan de mo-
len in het afgelopen voorjaar.

Voordat de klassen bij de molen ko-
men hebben ze op school een aantal 
onderdelen van het lespakket be-
handeld. Er wordt gestart met een 
verhaal dat in 1870 is gesitueerd, 
zodat het verschil met hoe toen ge-
dacht en gedaan werd tegenover 
nu, duidelijk wordt. Vervolgens 
werken de kinderen individueel of 
in groepen aan een achttal thema-
kaarten waarbij diverse vakken aan 
bod komen. Dat alles natuurlijk in 
verband gebracht met molens, zo-
dat de kinderen daar op een leuke 
wijze kennis over opdoen.

Daarna was het tijd voor een be-
zoek aan de molen. Bij elk bezoek 
zijn de klassen door de molenaars 
en leden van de molenwerkgroep 
van heemkundekring ’t Hof van 
Liessent begeleid. De klassen wer-
den opgedeeld in kleinere groe-
pen, die om de beurt aan een 
activiteit deelnamen. Een tweetal 
activiteiten waren inhoudelijk: de 
rondleiding door de molen en aan 
de hand van een fotokaart diverse 
onderdelen van de molen opzoe-
ken. De derde activiteit bestond uit 
een tweetal spelletjes. Met een le-
pel zoveel mogelijk graan over een 
parcours naar een pot brengen en 
natuurlijk zaklopen. Indien moge-
lijk, heeft de groep die rondgeleid 
werd, de kap van de molen laten 
kruien, om zo de wieken goed op 
de wind te zetten. Op de foto zijn 
dat kinderen van De Muldershof 
uit Beek en Donk. Dan draaien ze 

toch mooi een gewicht van zo’n 
18 ton rond!

Niet alle groepen hebben het ge-
luk gehad dat er voldoende wind 
was om de wieken te laten draai-
en, maar dat kun je nu eenmaal 
niet sturen. Ook hebben een aan-
tal groepen niet alles kunnen zien 
vanwege het onderhoud dat veel 
langer duurde dan gepland. Maar 
na elk bezoek was iedereen toch 
erg enthousiast, zowel kinderen, 
leerkrachten en begeleiders hebben 
dat meermaals gezegd of laten we-
ten in een mailtje met de tekst: “tot 
volgend jaar”.

Daarmee hebben de molenaars 
en de werkgroep hun doelstelling 
bereikt. Op een leuke en gestruc-
tureerde manier over de molen en 
het molenaarswerk vertellen aan de 
kinderen, tot volgend jaar!

Kinderen van de Muldershof zijn 
druk in de weer bij de molen

Meer dan 100 kinderen samen op het podium
Beek en Donk/Aarle-Rixtel – Veel 
Aarle-Rixtelse gezinnen togen zon-
dag 22 juni naar Muziekcentrum Het 
Anker in Beek en Donk, om daar de 
MegaMuziekManifestatie te bezoeken. 
En wat bleek? Niet alleen buiten, maar 
ook binnen in Het Anker ‘scheen de 
zon’. Meer dan honderd kinderen waren 
het stralende middelpunt van deze mu-
zikale middag. 

De MegaMuziekManifestatie markeerde 
de afsluiting van het eerste schooljaar 
van het ‘Muziek=COOL’-project in de 
bovenbouw van de drie Aarle-Rixtelse 
basisscholen. De vijfdegroepers zon-
gen uit volle borst een stel superleuke 
liedjes, begeleid door Harmonie De 
Goede Hoop. De kinderen uit de groe-
pen 6 t/m 8, vormden samen het grote 
Muziek=COOL-orkest van ca. zeven-
tig muzikanten. Onder leiding van Dirk 
Verhoeven speelden zij negen leuke 
nummers, die Meester Dirk met hen 
op school heeft ingestudeerd. Het en-
thousiasme van de jonge zangers en 
muzikanten spatte er vanaf. Dat werkte 
zo aanstekelijk op het publiek, dat de 
zaal al bij het tweede orkestnummer, 
het in Aarle-Rixtel welbekende lied ‘De 
Platvoetindianen’, spontaan mee ging 
klappen. Het was verbazingwekkend om 
te horen wat deze muzikantjes in zo’n 
korte tijd al geleerd hebben. Acht maan-
den geleden wisten ze nog niet eens 
hoe ze het instrument in elkaar moesten 
zetten, en nu vullen ze het belangrijkste 
deel van deze MegaMuziekManifestatie. 

Ook de ‘Muzikanjers’ presenteerden 
zich. Deze groep, die is samengesteld uit 
leden van het leerlingenorkest, samen 

met 19 Muziek=COOL-muzikanten die 
al een stapje verder zijn, lieten twee vro-
lijke stukjes horen die duidelijk een tik-
keltje moeilijker zijn.
Mooi om te ervaren dat de kinderen, 
maar ook ouders, met heel andere ogen 
de optredens van de Slagwerkgroep en 
het harmonieorkest bekeken. Een jaar 
geleden was dat voor de meesten nog 
een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar nu 
weten ze dat spelen in een orkest voor 
iedereen bereikbaar is. 

Bijzondere gast deze middag was de 
‘Minister van Muziek’, afgezant van 
Koningin Maxima en ook nog eens be-
vriend met Hare Koninklijke Hoogheid. 
Hij liet de kinderen en het publiek weten 
dat Maxima dol is op muziek en dat zij 
het Muziek=COOL-project een warm 
hart toedraagt. Niet voor niets heeft zij 
in 2011 samen met het Oranje Fonds het 

programma ‘Kinderen Maken Muziek’ 
gelanceerd, dat als doel heeft zoveel 
mogelijk kinderen een muziekinstrument 
leren bespelen en samen muziek te ma-
ken. Harmonie De Goede Hoop heeft 
vorig jaar in het kader van dit program-
ma subsidie aangevraagd en toegekend 

gekregen voor twee jaar, dit en volgend 
schooljaar. Belangrijkste boodschap van 
de Minister van Muziek was: “Blijf mu-
ziek maken!” Niet alleen omdat het ge-
woon leuk is, maar ook omdat het de 
ontwikkeling van sociale en emotionele 
vaardigheden stimuleert.

De Goede Hoop wil na deze twee ge-
subsidieerde jaren graag doorgaan met 
het project. Een van de acties om dit te 
realiseren werd zondag gepresenteerd: 
‘Adopteer een noot’. Sponsors of (groot)
ouders kunnen een felgekleurde muziek-
noot kopen en deze, eventueel samen 
met hun (klein)kind, in de levensgrote 
Notenboom hangen, voorzien van een 
mooi labeltje met hun (bedrijfs)naam 
erop. Deze Notenboom had een promi-
nente plaats op het podium en zal mee-
reizen bij elk van de komende concerten. 

Muziek=COOL kan na deze 
MegaMuziekManifestatie terugzien op 
een geslaagd eerste jaar en nu begin-
nen aan een welverdiende zomerstop. 
De orkesten van De Goede Hoop gaan 
nog even door. Zij sluiten het seizoen af 
op dinsdag 8 juli, met het gezellige bui-
tenconcert op het terras van Dorpscafé 
De Vrienden aan de Dorpsstraat in Aarle-
Rixtel. Dit concert begint om 19.30 uur 
en de Notenboom zal daarbij weer een 
mooie plek krijgen.

nuenen@smarttkids.nl
www.smarttkids.nl     06-18175750

Professionele opvang 
in een thuisomgeving

Gastouderbureau

Sale 1+1 
gratis!
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Safarica Avila
Zeer compact in te klappen 

campingstoel met stalen frame

Campingaz 2 Classic L
Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelbox op 12 en 230 volt

Kindersandalen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

1199,-
1899,-

Keuze uit ruim 100 setsKeuze uit ruim 100 sets
Tuinmeubelen

Bardani Bellevue
Comfortabele loungeset inclusief kussens.

Wicker bovenwerk en een aluminium frame.

VAKANTIE VOORDEEL DAGEN
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

6
JULI

ZONDAG

5
JULI

ZATERDAG

Lokale projecten varen wel bij 
samenwerking WiSH Outdoor en Rotary

Kleurrijke klanken voor goede doel

Laarbeek/Gemert - Rotary Gemert, 
Beek en Donk, Lieshout heeft afgelo-
pen maand weer zes nieuwe lokale ac-
tiviteiten financiële ondersteuning ge-
boden. Er zijn bijdragen variërend van 
€250,00 tot €750,00 toegekend voor 
de Jeugd3daagse Aarle-Rixtel, Diomage 
Gemert eo, Kindervakantiewerk 
Lieshout, Speeltuin De Wieken en 
Buurtvereniging Over de Brug in Beek 
en Donk en Cultureel Erfgoed in Handel. 

De Rotaryclub is blij met de goede samen-
werking met WiSH Outdoor en prijst het 
festival voor haar jaarlijkse inzet om mid-
delen vrij te maken voor de versterking 
van de leefbaarheid in de regio. In een 
eerdere ronde van toekenningen in het 
begin van 2014 zijn naast de jeugdactivi-
teiten van Carnabeats Lieshout, Club van 
100 van de Teugelders van Ganzendonck, 
Kindervakantiewerk Gemert en IVN 
Laarbeek ook al middelen toegekend aan 
Stichting Leergeld en voor de Opvang van 
Syrische gezinnen in Gemert. 

De uitgekeerde middelen voor de lo-
kale gemeenschap worden opgebracht 
middels de jaarlijkse bijdrage van WiSH 
Outdoor aan de goede doelencommissie 
van deze regionale Rotaryclub die ook 
eigen fondswerving-activiteiten onder-
neemt. Afgelopen twee jaar heeft WiSH 
Outdoor telkens €20.000 bijgedragen 
aan de opbouw van het fonds, dat voor 
de regio beschikbaar is.

Serviceclub voor een betere wereld
Rotaryclub Gemert, Beek en Donk, 

Lieshout maakt onderdeel uit van een 
wereldwijde organisatie. Samen met 
clubs over de gehele wereld worden di-
verse projecten ondersteund. Zo steunt 
de club samen met collega’s uit Duitsland 
en Engeland een project in Gambia en 
draagt men financieel bij aan de wereld-
wijde campagne om polio uit te bannen.

Verenigingen en activiteiten die onder-
steuning zoeken bij de Rotaryclub  kunnen 
een email sturen naar t.valckx@chello.nl 
of Rotaryleden aanspreken.

Aarle-Rixtel - Tijdens een zeer sfeer-
volle en gezellige avond, op vrijdag 27 
juni in Café Déjà Vu bracht ‘Trackdrop’ 
drie fantastische muzieksessies ten 
gehore voor Stichting Care For Joshua. 
Deze jonge, energieke Brabantse all-
round coverband biedt kwaliteit en 
entertainment, het publiek geniet 
zichtbaar van het brede repertoire wat 
met volle overgave wordt gegeven.

In een gezellig gevuld café onder het 
genot van een drankje staat de avond 
in het teken van muziek en gezellig-
heid voor het goede doel. Dit is iets 
wat Joshua Verhoeven altijd met volle 
overgave heeft gedaan, genieten van 
het leven. Maar nu al een aantal ja-
ren niet meer, hij is er zelf niet bij deze 
avond, maar alle aanwezigen, waaron-
der familie en vrienden genieten zicht-
baar voor hem deze avond. Met een 
heerlijke band op het podium, waar 
later op de avond een nieuw bandlid 
aan toegevoegd wordt in de vorm van 

café uitbater Dave Jansen, die zijn pas-
sie voor muziek even oppikt op de gi-
taar, komt de avond echt helemaal los 
en volgen er nog vele klassiekers en 
populaire hedendaagse nummers.

Ondanks het feit dat het café tijdens 
deze WK-weken niet volledig gevuld 
is spetteren de geweldige klanken het 

café door en wordt er luidkeels mee-
gezongen met de talenten op het 
podium. Iedereen heeft genoten van 
een heerlijk avondje kwaliteitsmuziek. 
Stichting Care For Joshua dankt alle 
aanwezigen en een speciale dank aan 
Dave en medewerkers van Café Déjà 
vu en natuurlijk Coverband Trackdrop 
voor deze geweldig mooie avond!

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   

Peter Meijers nieuwe penningmeester 
harmonie St. Caecilia

Lieshout – Peter Meijers is de nieuwe 
penningmeester van Harmonie St. 
Caecilia.  Op de ingelaste ledenver-
gadering van maandagavond werd hij 
unaniem door de aanwezige harmo-
nieleden gekozen. 

Zijn voorganger, Jan de Koning, 
was elf jaar penningmeester van de 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie 
en blijft de muziekvereniging steunen 
als commissaris. 

Peter Meijers (l) en Jan de Koning (r)
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Bewolkt, maar toch tropisch: Bedovo Beachvolleybaltoernooi 2014
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – (Beach)volleyballiefheb-
bers konden afgelopen weekend hun hart 
ophalen. Het hele Heuvelplein in Beek en 
Donk lag bedekt onder een flinke lading 
zand. Vier volleybalvelden waren uitgezet. 
Vele deelnemers kwamen zaterdags of zon-
dags hun kunsten vertonen. Het jaarlijkse 
Beachvolleybaltoernooi van Bedovo was een 
feit. 

Wie aan strand denkt, denkt aan tropische tem-
peraturen. Deze ontbraken helaas afgelopen 
weekend. Toch mocht de bewolking - en soms 
wat lichte regenval - de pret van de deelnemers 
niet drukken. 

Zaterdag
Zaterdags waren de wat meer ervaren volleyballers 

aan de beurt. Dit resulteerde in 
heel wat mooie wedstrijden. Pr-
lid Bedovo, Auke Peters vertelt: 
“Voor het eerst dit jaar was er ook 
een poule voor de meiden van 
Bedovo. Zij namen het hierin tegen 
elkaar op. Naast deze poule waren 
ook de dames- en herenpoule goed 
vertegenwoordigd. Bij de herenklasse 
was het vooral genieten van het powerplay.”

Carribean party
Om het weekend helemaal compleet te maken, 
vond bij café Thuis zaterdagavond een heuse 
beachparty plaats. In een goed gevulde kroeg, 
gevuld met zowel heel veel zand als mensen, 
was dit een mooie afsluiter 
van de eerste dag 
van dit toernooi. 

Zondag
Op zondag was het de beurt aan de re-

creatieve volleyballers. Klokslag 09.00 
uur verzamelden deze deelnemers 

op het Heuvelplein. In de cate-
gorieën Mix geoefend, Mix 

ongeoefend, Dames, 
Heren ongeoefend en 

Heren geoefend 
werd flink in het 

zand geploeterd 
om het de tegenstander zo 
moeilijk mogelijk te maken. In 
een strak tijdschema kwamen 
alle teams diverse malen aan 
de beurt op het volleybalveld 
om het toernooi rond de klok 

van 15.30 uur af te sluiten met 
de prijsuitreiking. Om 18.00 uur 

stond immers Nederland – Mexico 
op het programma en voor die tijd 

moest het hele plein weer schoongeveegd zijn. 
Auke Peters: “Wij kijken vanuit Bedovo terug op 
een zeer geslaagd en gezellig weekend. Twee 
fantastische dagen, met als klapper op de vuur-
pijl de afsluiting met de winst van Nederland op 
Mexico.”

Uitslagen zaterdag:
Heren Hoog:  Slagerij Brouwers
Heren Laag:   De Bengels 3
Dames:   Mevrouw Lynch 2
Meiden:           Inlima

Uitslagen zondag:
Mix geoefend: Gouloung Gouloungs en 
  Indieanus part two 
Mix ongeoefend:  Gemengd ongeoefend
Dames  De Zandlopers
Heren geoefend:  Jan and the kids
Heren ongeoefend: FC Babangida d’n Twidde

Laarbeekse Golfkampioenschappen 2014golf

Laarbeek – De 11e Laarbeekse 
Golfkampioenschappen vinden op 
vrijdag 29 augustus plaatsen. Dit 
keer niet in Bakel, maar op golfbaan 
De Gulbergen in Nuenen. Er zullen 
ongeveer 100 Laarbeekse golfers 
aan deelnemen. Opgeven voor deze 
kampioenschappen is nog mogelijk. 

Spelvormen
Dit jaar kan gekozen worden uit 
twee spelvormen: Individueel stro-
keplay en Texas Scramble (in team-
verband van 4 spelers, met handi-
capverrekening). Het afslaan begint 
om 12.00 uur. Er zijn verschillende 
prijzen te winnen. Bij de spelvorm 
‘Individueel strokeplay’ komen de 
Laarbeekse Kampioenen, zowel man 
als vrouw, met de minste aantal sla-
gen uit de bus. Daarnaast ontvangt 

de beste golfer/golfster van de dag 
een eerste prijs; dit is de man of 
vrouw met de laagste bruto score. In 
de spelvorm ‘Texas Scramble’ wint 
het beste team. Naast bovenstaande 
prijzen worden ook nog onderschei-
dingen uitgereikt aan de ‘longest 
ball’ en het bahalen van de ‘neary’. 

Deelnemen
Om deel te nemen, moet je woon-
achtig zijn in Laarbeek en in het bezit 
te zijn van een G.V.B. Op het kam-
pioenschap, vrijdag 29 augustus, 
dienen deelnemers het pasje mee 
te nemen voor toelating. Wie geen 
actieve handicap heeft, mag de han-
dicap opgeven die het beste past bij 
zijn of hVaar speelsterkte. De kosten 
om deel te nemen aan dit evene-
ment bedragen €65,00 per persoon. 

Dit is inclusief ontvangst met koffie 
en gebak, greenfee, buggy voor hole 
1 tot en met 9, lunchpakket en buf-
fet. Golfers die al ooit deelgenomen 
hebben aan dit kampioenschap heb-
ben – als het goed is – vorige week 
een uitnodiging voor de Laarbeekse 
Golfkampioenschappen 2014 ont-
vangen. Deze golfers krijgen voor-
rang. 

Inschrijven 
Inschrijven kan via de website 
www.laarbeeksegolfkampioen-
schappen.nl of door een mail te stu-
ren naar info@laarbeeksegolfkam-
pioenschappen.nl. Het tijdstip van 
overmaken van het inschrijfgeld, 
is bepalend bij de volgorde van in-
schrijving. Let op: vol = vol. 

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

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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Uitslagen

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
De uitslag van de laatste competitieavond 
van het seizoen 2013-2014.
1. Riky en Jan 66,67%
2. Joop en Theo 62,22%
3. Brigitte en Kees 58,33%
4. Kori en Frans 57,78%
5. Ellen en Gerda 57,22%
In juli en augustus wordt een zomerbridge 
gehouden voor de liefhebbers op dinsdag-
middag om 13.30 uur en woensdagavond 
om 19.30 uur, in het Bavaria Brouwerij Café 
Lieshout. Een mooie gelegenheid voor niet 
leden om eens kennis te komen maken 
met onze bridgeclub. Kijk voor  meer infor-
matie op www.poortvanbinderen.nl.

Uitslagen 1 juli
1. Dorie en Cas 64,50%
2. Kori en Roos 63,19%
3. Cellie  en Jurgen 59,49%
4. Marian en Leo 57,87% 
4. Christel en Loek 57,87%

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 26 Juni 
1. Jan en Maria 60,16%                                                                                                                                  
2. Mari en Mia 57,03%
3. Leo en Nellie 54,69%                                                                                                                     
4. Gerard en Corrie 53,13%                                                                                                                                           
5. Marianne en Leni  50,00%                                                                                                                                
De volgende zitting is op donderdag 3 
juli, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 1 juli
1. Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven  66,25%
2. Lien Meulensteen/Jos de Vries  62,50%
3. Helma Goyen/Annie van der Aa 60,83%
4. Corry ter Woerds/Lilianne Van Lierop  58,33%
5. Cor en Nelly Verschuren  57,50%

De volgende zitting is op dinsdag 8 
juli 2014, aanvang 13,30 uur, plaats 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

voor meer informatie, kijk op www.laarbeek.nl

Hoe zijn ontwikkelingen in het bedrijfsleven maar ook de 
verandering van het consumentengedrag van invloed op de 
Laarbeekse winkelstructuur, horeca, dienstverlening en het vrijetijdsbedrijf?

De handel is sterk in beweging. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde is 
sprake van sterke veranderingen, nieuwe vormen ontstaan. 
Wanneer is schaalvergroting een bedreiging en hoe wordt concurrentie een kans? 

Wij vragen het aan u, de Laarbeekse retailer. Wij hebben uw inbreng en ideeën 
nodig voor de Laarbeekse Retailnota. Op maandag 7 juli vindt de kick-off plaats 
waar u van harte welkom bent, sterker nog: waar u nodig bent. 
Nadat een expert van In-Retail een blik op de toekomst geeft, gaan we samen in 
discussie wat de Laarbeekse kansen en doelen voor die toekomst zijn.

horeca laarbeek

                KICK-OFF LAARBEEKSE
                     RETAILNOTA GAAT U 

ONLINE OF ZIET 
  U UW KLANT AAN 
DE KASSA?

MFC DE DREEF, AARLE-RIXTEL
7 JULI 2014, 19.30 UUR

ALLE LAARBEEKSE RETAILERS

Birgit van Berlo Nederlands Kampioen 
Kunstrolschaatsen Figuren Jeugd

rolschaatsen

Beek en Donk/Zaandam - Het 
Nederlands Kampioenschap Kunst-
rijden en Roldansen werd vrijdag 
27 t/m zondag 29 juni gereden in 
Zaandam. Het was een mooi toernooi 
met drie dagen vol spannende wed-
strijden. In de klasse Jeugd veroverde 
Birgit van Berlo de titel Nederlands 
Kampioen op de Figuren. In de klasse 
Senioren pakte Marloes Kluijtmans 
het zilver met het Vrijrijden.

Kunstrolschaatsers moeten over een 
goede beheersing van moeilijke tech-
nieken beschikken om aan het NK deel 
te mogen nemen. Van RC De Oude 
Molen hadden vier leden zich voor-
bereid op dit Kampioenschap. Helaas 
kon Kimberly van Schijndel niet strijden 
voor de titel wegens een blessure die 
ze tijdens een van de trainingen opliep.

Vrijdagavond begon het toernooi met 
wedstrijden Figuren. Daarbij draait al-
les om techniek, balans, beheersing 

en controle. Op vier verschillende 
onderdelen laten de deelnemers hun 
kunnen zien en volgt er een score 
van de juryleden. In de klasse Jeugd 
reed Birgit van Berlo een uitstekende 
Figuurwedstrijd. Na de eerste twee 
Figuren en de Lus bleek dat slechts 2 
van de deelnemende dames conse-
quent waren in een goede uitvoering 
en een score hadden waarmee ze in de 
top drie stonden. Birgit was één van 
die twee, en het was inmiddels muis-
stil op de tribune toen ze aan haar 
laatste Figuur begon. Een zeer strakke 
uitvoering leverde haar een prachtige 
score op, wat haar concurrenten niet 
meer konden evenaren.  Met deze 1e 
plaats op het laatste Figuur stelde ze 
de titel veilig. Jaren van hard trainen 
werd beloond met een prachtige titel: 
Nederlands Kampioen Figuren Jeugd.

De zaterdag en de zondag van het 
toernooi waren gevuld met wedstrij-
den Figuren, Vrijrijden (de Küren) en 

het Roldansen. In de klasse Senioren 
reed Marloes Kluijtmans een uitste-
kende korte en lange Kür. Ondanks 
een kleine val was de moeilijkheids-
graad van de technieken in haar Küren 
voldoende om een hoge score van de 
jury te behalen. Marloes veroverde 
vol overtuiging het zilver. In de klasse 
Aspiranten reed Michelle de Koning 
prima op de figuren en een nette Kür. 
Ze behaalde daarmee een 6e  en 7e 
plaats.

Aan het einde van het toernooi maak-
te de Nederlandse Rolschaats Bond di-
rect bekend welke Kunstrolschaatsers 
geselecteerd zijn voor Internationale 
wedstrijden. Birgit van Berlo is geselec-
teerd voor deelname aan het Europees 
Kampioenschap Jeugd Figuren. Dat EK 
wordt in augustus in Slovenië gereden. 
Marloes Kluijtmans is geselecteerd 
voor de Interland. Een internationale 
wedstrijd Vrijrijden die dit jaar in okto-
ber in Nederland wordt georganiseerd. 

Voor beide dames betekent dit flink 
doortrainen, ook in de zomervakantie. 
Meer informatie over dit NK, de rol-
schaatssport en de vereniging is te vin-
den op: www.rcdeoudemolen.nl

Mierlo/Zaandam – In het af-
gelopen weekend werd de NK 
Kunstrolschaatsen en Dansen door 
de Zaandamse rolschaatsvereniging 
ZRC Pauwin in samenwerking met 
de Nederlandse Rolschaatsbond in 
Zaandam gehouden. 

Van jong tot oud (Mini t/m Senior) 
kwamen de rolschaats(st)ers uit ge-
heel Nederland naar Zaandam om 
3 dagen op topniveau in 3 verschil-
lende disciplines te strijden om de 
podiumplaatsen en uiteraard de titel 
Nederlands Kampioen. 

Voor RV Olympia uit Mierlo namen 
20 rijdsters deel aan dit NK, waaron-
der de Laarbeekse Colet Claessens. 
De wedstrijd van Colet stond za-
terdagmiddag op het programma. 

Voorgaande wedstrijden stond Colet 
iedere keer op het podium (2e plaats), 
ook deze wedstrijd wilde ze graag 
weer  op het podium gehuldigd wor-
den. In een zeer sterk deelnemersveld 
moest Colet ‘haar mannetje’ staan. 
De eerste drie Figuren gingen goed, 
zij koerste af op een 2e plaats, achter 
de uiteindelijke winnares Diana v.d. 
Doelen van VRC (Valkenswaard) in 
het klassement. Helaas werd Colet 
in het laatste Figuur gepasseerd door 
Sylvia Pistorius van KRC Rolling uit 
Nieuwegein. 

Toch was Colet tevreden met dit resul-
taat en mag zij haar trainingen gaan 
uitbreiden omdat ze geselecteerd 
is voor deelname aan de Europese 
Kampioenschappen Senioren, 
welke worden gehouden in Italië 

en de Wereld Kampioenschappen 
Senioren. Deze worden gehouden 

eind september/begin oktober in 
Spanje.

Birgit van Berlo in actie op het NK

Medaille voor Colet Claessens bij Nederlands Kampioenschap 
Nummer 1 Diana van der Doelen (Beek en Donk), nummer 2 Silvia 
Pistorius en nummer 3 Colet Claessens (uit Lieshout) van RV Olympia 
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Komende zondag staat op Wimbledon de herenfi nale 
op het programma. Wie wint deze editie?

Stuur uw antwoord voor zondag (6 juli) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Erik Jongmans

Antwoord vorige editie: 
Sinds 1877 wordt Wimbledon gespeeld 

Cadeaubon kan tot 10 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

vissen

korfbal

De Eendracht te gast bij De 
Haas Stropen Zij Ons Doel

Aarle-Rixtel - HBV de Eendracht be-
haalde een mooi resultaat bij HBV De 
Haas Stropen Zij Ons Doel (DHSZOD) 
in Asten-Heusden. Op donderdag 26 
juni heeft HBV de Eendracht deel-
genomen aan het toernooi van HBV 
DHSZOD in Asten-Heusden. Met 9 
schutters waren zij aanwezig voor het 
verschieten van deze wedstrijd. 

Voor het bepalen van de uitslag telde 
de scores van 8 schutters. Zij gaven 
vooraf op 1565 punten te gaan schie-
ten. Het werden er 1574 dus +9. Per 
schutter werd dit 1.12 punten. Aan 
het eind van het toernooi zal bekend 
worden wat dit uiteindelijk heeft op-
geleverd. Als 9e schutter behaalde ook 
Gerrie v. Hoof een mooi resultaat. Hij 

schoot mee buiten mededinging en 
met houten pijlen en zonder vizier wist 
hij 155 punten bijeen te schieten.

Resultaten schutters de Eendracht 
1. Frank Schepers 227, 2. Walter 
Jansen 224, 3. Toon van Hoof 219, 4. 
Paul van Bakel 205, 5. Erwin Wijhoven 
202, 6. Martien v/d Graef 185, 7. Arno 
Donkers 175, 8. Wim van Mol 137.

De geplande wedstrijd op 5 juli tegen 
de Batavieren uit de Rips wordt i.v.m. 
het WK-voetbal verzet naar een ande-
re datum. De eerstvolgende wedstrijd 
voor HBV zal zijn op donderdag 10 juli. 
HBV de Eendracht gaat dan op bezoek 
bij HBV Houts Welvaren in Mierlo-
Hout, aanvang 20.00 uur.

Korfbalvereniging Spirit 
Lieshout viert 50-jarig bestaan

Ad van der Zanden wint kanaalwedstrijd

Lieshout – Korfbalvereniging Spirit 
vierde zondag 29 juni haar gouden 
jubileum. De dag startte om 13.00 
uur met koffie, thee of iets fris met 
een lekker stukje vlaai. Vervolgens 
werden er volgens de regels van het 
beachkorfbal wedstrijdjes gespeeld.

Daaraan mocht iedereen deelnemen: 
korfbalsters, maar ook hun partners, 
kinderen en ouders van de jeugd-
spelers.  Uiteindelijk won team 4, 
dat bestond uit Dorien Raaijmakers, 
Julian Beniers, Gijs Claassens, Eloy 
Huijbregts en Anke Rijpkema. Zij ver-
gaarden eeuwige roem en een lek-
kere pot met snoep. Nadat iedereen 
onder de douche vandaan was kre-
gen alle leden een jubileumshirt aan-
geboden met daarop ‘50 jaar Spirit’ 
en het logo van Spirit. Uiteraard 
werden daar de nodige (team-)foto’s 
van gemaakt. Om 15.45 uur ver-
trok de hele bende naar Mariahout 
om bij het wokrestaurant de inwen-
dige mens te verzorgen. Dat is prima 
gelukt. Ondanks dat het weer niet 
meewerkte, kan Spirit toch terug-
kijken op een geslaagd feest. Alle 
aanwezigen dank voor jullie bijdrage 
daar aan.

Beek en Donk - De derde viswedstrijd 
van Visvereniging  H.S.V. Het Geduld 
uit Beek en Donk werd gehouden 
op het kanaal nabij de hommel. Met 
wederom een grote opkomst ging 
de wedstrijd om 14.00 uur van start. 
Al snel bleek dat Mari Vereijken niet 
van plan was om zijn  koppositie af 
te staan. Hij had al een paar keer raak 
geslagen en ging weer voor de volle 
winst, maar Ad van de Zanden stak 
daar een stokje voor. 

Ad pakte de meeste vis qua aantal. 
Mari pakte het gewichtsklassement en 
werd knap tweede.  Wat wel opviel 
tijdens het wegen is dat er allemaal 
baarzen werden gevangen, alleen  
Frans Vereijken wist voorn te vangen  
en dat is toch wel knap. Frans eiste een 
derde plaats voor zich op. Bij de jeugd 
was het ook zeer spannend. Koploper 
Dennis Gruiters had al meteen beet 
met een mooie jonge snoek. Alleen 
mochten ze die niet tellen omdat die 
op de lijst stond van wedstrijdvis. Zeer 
jammer dat hij daardoor de nul moest 
incasseren. Dennis staat nog steeds 
boven aan in het klassement, Mark 
Wijgergangs  greep z’n eerste dagzege 
op het kanaal. Hij zei dat hij negen vis-
sen had gevangen maar toen er gewo-
gen moest worden zaten er nog maar 
vier vissen in, een gat in zijn visnet was 

de boosdoener. Met dit aantal en ge-
wicht pakte hij terecht de dagzege en 
klom op naar de tweede plaats op de 
ranglijst. Nieuwkomer Rens Kluijtmans 
ging er met de tweede plaats van-
door. Teun Bosmans, winnaar van de 
eerste wedstrijd op de vijver, zag dat 
zijn netje nog steeds leeg was na drie 
uurtjes vissen. Niet getreurd, er komen 
nog vijf wedstrijden om alles recht te 
zetten.

Zaterdag gaat Het Geduld  naar Breda 
om een plaats in de finale af te dingen 
voor het clubkampioenschap Zuidwest 
Nederland. Er hebben tot nu toe maar 
liefst 16 vissers zich opgegeven. Het is 
de bedoeling dat de vissers bij elkaar 

komen bij Jo van Hout en dat ze van-
uit daar vertrekken tussen 06.30 en 
06.45uur. 

boven v.l.n.r.: Daniëlle Offermans, Henk Hulsen, Sander Neilen, Karien Rijpkema, Marjon v.d. Aa, 
Annemarie Brouwers, Julian Beniers, Dorien Raaijmakers, Rianda Huijbregts Marjon Neilen, Anja v.d. Eijnde.
onder v.l.n.r.: Anke Rijpkema, Anne Claassens, Gijs Claassens, Nicole Teunisse, Floor Claassens, Bram 
Claassens, Martina v. Turnhout, Yoëlla Beniers, Femke Relou en Demi Migchels

Mark Wijgergangs

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Caravan en Camper Service Laarbeek

FOCWA caravan- of camperbeurt 
met rapport en goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341
KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--
--

--
--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies
Veghelsedijk 3, Mariahout     

0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

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

AZ Glas

badminton Uitwisseling tussen 
Ganzeveer en BC Mixed 

Hiphop talent naar 
Europees Kampioenschap

Beek en Donk – De afgelopen twee 
weken heeft er een uitwisseling 
plaatsgevonden tussen de seniorenle-
den van BC De Ganzeveer uit Aarle-
Rixtel en Badmintonclub Mixed uit 
Beek en Donk. Het idee komt van 
beide voorzitters en het was een dus-
danig succes dat een vervolg er zeker 
gaat komen. Ook voor de jeugdleden. 

Op donderdag 19 juni gingen 12 le-
den van BC Mixed naar sporthal De 
Dreef. Daar werden zij verwelkomd 
door Oscar Martens, voorzitter van 
De Ganzeveer. De opzet van de avond 
was om zoveel mogelijk te ‘husselen’. 
En dat kreeg vanzelf vorm. Er werd om 
de 12 minuten gewisseld en daarbij 
vormden zich steeds andere koppels. 
Het blijkt wel dat het erg leuk is om 
andere mensen te badmintonnen, ie-
dereen ging fanatiek door tot de klok 
van 22.00 uur. Daarna zochten ze 
langzaam de bar op, waar de avond 
onder het genot van een drankje nog 
eens rustig werd nabesproken. Een 
week later, op vrijdag 27 juni, kwam 
een grote groep Ganzeveerders naar 
Sporthal D’n Ekker. Ook de opkomst 

van de Mixedleden was groot zodat 
de zaal goed gevuld was met fanatieke 
badmintonners. Voorzitter Ton Slaets 
wenste iedereen een fijne avond en op 
basis van hetzelfde systeem werden de 
partijen gespeeld. Net als bij Ganzeveer 
is bij BC Mixed de derde helft een be-
langrijk onderdeel binnen de vereni-
ging. Ook wat dat betreft passen beide 
verenigingen goed bij elkaar. 

De uitwisseling was een groot succes 
en de afspraak om er een vervolg aan 
te geven is meteen gemaakt, ook voor 
de jeugdleden. Kijk voor meer infor-
matie en foto’s op www.bcmixed.nl, 
facebook.com/bcmixed en twitter: 
@bcmixed.  

Gemert/Beek en Donk - Luna, Merel, 
Rosalie, Fenne en Dirkje. Vijf talentjes 
in Hiphop dansen. Voor deze danseres-
jes wordt het een spannende tijd. Zij 
doen namelijk mee met een belangrijke 
Hiphop wedstrijd in Rimini (Italië) van 
10 t/m 13 juli. 

De meisjes van Manders Dance Factory 
hebben zich geplaatst voor het Europees 
Kampioenschap Hiphop, Breakdance 
en Electric Boogie en worden door 
Nederland uitgezonden. Luna Kuijten uit 
Beek en Donk (9) is onlangs nog Brabants 
Kampioen Hiphop geworden en gaat 
solo dansen. Luna danst in de ‘Children’ 
categorie. Voor Luna is het de eerste keer 

dat ze met zo’n internationale wedstrijd 
mee mag doen, echt heel knap! 

Om je te plaatsen voor uitzending naar 
het buitenland dien je het hele jaar door 
minimaal 6 wedstrijden te dansen en 
daarvan worden de resultaten bijge-
houden in een Ranking lijst. De hoogst 
geplaatsten op die ranking worden uit-
gezonden naar Europese en Wereld 
Kampioenschappen.

Aan de wedstrijd in Italië doen zo’n 35 
verschillende landen mee, met in totaal 
zo’n 3000 deelnemers. Een gigantisch 
gebeuren. Luna moet het in de solo op-
nemen tegen 108 anderen. 

Peter en Ellen van Leuken, hij van 
BC Mixed en zij van De Ganzeveer.

Roel de Laat wint interne competitie badminton 

Jeugdkampioenschappen bij Badmintonvereniging Ganzeveer

Lieshout - Na een strijd over het hele 
seizoen heeft Roel de Laat de interne 
competitie om de ‘Leo Bosch Trofee’ 
gewonnen. Roel heeft op de laatste 
speeldag de voorsprong die hij had, 
nog uit kunnen breiden, waardoor 
runner-up Mathijs Jansen niet meer 
dichterbij kon komen. Roel mocht 
daarom de trofee, die bij deze compe-
titie hoort uit handen van naamgever 
Leo Bosch in ontvangst nemen.

Bij de jeugd van Badminton Club 
Lieshout wordt wekelijks getraind. 
Om die sleur te doorbreken spelen de 
jeugdleden eens per maand een interne 
competitie. In die competitie, die als 
een soort laddercompetitie is opgezet, 
spelen uiteindelijk alle leden tegen el-
kaar en kunnen ze stapjes omhoog én 
omlaag maken. Hierdoor kunnen de 
jeugdige badmintonners vast wennen 
aan het competitie-element en kun-
nen zij leren wedstrijden te spelen. 
Daarnaast is het een welkome afwisse-
ling van de invulling van de wekelijkse 
speelavond. Eind juni loopt deze inter-
ne competitie af, tegelijk met het aflo-
pen van het sportseizoen. Ook dit jaar 
is de competitie beëindigd en is Roel de 
Laat uiteindelijk op de eerste plaats ge-
eindigd. Tijdens een feestelijke laatste 
speeldag kon Mathijs Janssen daar niets 
meer aan veranderen: hij werd tweede. 
Sabine Verbakel werd uiteindelijk der-
de, omdat zij er in slaagde om Janne 
van de Laarschot achter zich te houden. 
De volledige eindstand is als volgt: 

Eindstand interne competitie 
2013/2014 om de ‘Leo Bosch trofee’:
1. Roel de Laat  178 punten 
2. Mathijs Janssen  160 punten 
3. Sabine Verbakel  157 punten 

4. Janne van de Laarschot  148 punten 
5. Nard van Loon  145 punten 
6. Sofie van de  Laarschot  139 punten 
7. Margee Hilgerdenaar  136 punten 
8. Tijn van den Baar  135 punten 
9. Sanneke Vogels  134 punten 
10. Pepijn Kerkhof  133 punten 
11. Gwenn Somers  130 punten 
12. Jop van den Baar  128 punten 
13. Rick van Aspert  125 punten 
14. Fleur Hendriks  124 punten 
15. Tygo Hendriks  116 punten  

Naamgever, erelid en ex-voorzitter van 
Badminton Club Lieshout, Leo Bosch 
was persoonlijk naar de laatste speel-
avond van de jeugd gekomen om de 
naar hem genoemde trofee persoonlijk 
uit te reiken. Hij maakte van de gele-
genheid gebruik om alle deelnemers te 
prijzen en te bedanken voor hun inzet 
in deze competitie.

Aarle-Rixtel – Badmintonvereniging 
Ganzeveer heeft op donderdag 12 en 26 
juni zijn jeugdclubkampioenschappen ge-
houden. Tijdens de eerste wedstrijdavond 
stond het dubbelspel op het programma. 

De aanwezige jeugdleden werden inge-
deeld in koppels en na 4 spannende speel-
ronden was de eindstand bepaald. 
Rens en Wesley wisten al hun partijen te 
winnen en mogen zich herendubbelclub-
kampioen 2014 noemen. Zij werden op 
de voet gevolgd door Glenn en Ties, die 
de tweede prijs in ontvangst mochten 
nemen. Doordat er maar weinig meiden 
aanwezig waren, mochten de dames mee-
doen in de herencompetitie. Hierin heb-
ben zij zich knap staande weten te houden 
en aan het eind van de avond mogen Iris 
en Lisa zich kampioen in de damesdubbel 
beschouwen. De tweede wedstrijdavond 
was gereserveerd voor het enkelspel. 
Helaas waren er geen dames aanwezig, 
maar de heren waren zo goed vertegen-
woordigd dat de organisatie besloot een 
A- en B-poule te maken. In de B-poule 
speelde iedereen 4 partijen waarbij in-
tensief gestreden werd voor elk punt. In 
de titelstrijd maakte slechts één punt het 

verschil! Ties wist helaas net niet te win-
nen en werd tweede. De clubkampioen 
heren B van 2014 is Stijn! Bij de heren A 
waren de wedstrijden ook erg spannend. 
Na een halve competitie speelden de nr. 
1 en nr. 2 de beslissende finale. David had 
al zijn eerdere wedstrijden gewonnen en 
moest in de finale nogmaals van Rens zien 
te winnen. Rens speelde erg goed, maar 
aan het eind van de finale werd zichtbaar 
dat David een betere avond had. David 
wist de finale met 30-23 te winnen en 
mag zich clubkampioen heren A 2014 
noemen!

Bij de prijsuitreiking werden alle winnaars 
in het zonnetje gezet en elke deelnemer 
kreeg een presentje. Ook werd de aan-
moedigingsprijs uitgereikt aan Luc, die erg 
goed gespeeld heeft maar net geen prijs 
had. BC Ganzeveer feliciteert alle prijswin-
naars!

Leo Bosch reikt de naar hem genoemde 
trofee uit aan winnaar Roel de Laat.

Stijn (l) en David (r) 
tonen hun prijzen

dansen

vlnr: Fenne, Dirkje, Rosalie, Merel (allen 
uit Gemert) en de Beek en Donkse Luna.

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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Japanse Dag bij Judoclub Mariahout

Zomerveldtoertocht T.S.C. Aan de Wielen

Laarbeekse 
gildeschutters 
doen goede zaken

Ruim 300 
deelnemers bij 5e 
RCL wandeltocht

Mariahout - Judoclub Mariahout 
heeft op zondag 29 juni een Japanse 
dag gehouden. Vanuit het buurthuis 
zijn ze gezamenlijk naar de trimbaan 
in Mariahout gewandeld. Na de ope-
ning van deze dag door Lars, Sem en 
Ruben, die samen met Arie-Jan de 
Japanse Vlag hezen, kon er begonnen 
worden met het sportieve programma. 

Eerst waren er de achtkampspelen, 
waarbij de judoka’s diverse spellen 
uitvoerden op en rond de trimbaan. 
Allereerst was het vliegen maar…. op 
de kabelbaan, vervolgens turn around 
met de pionnen loopwedstrijd. Daarna 
was het slingeren als Tarzan bij het 
touw gevolgd door de samenwerk-
opdracht ‘de slang’ met de hoepels. 
Vervolgens was het aapje hangen, 
waarna ze een slalom tussen de biel-
zen aflegden. Tenslotte werd er geke-
ken wie heel goed kon richten bij cur-
ling op het droge met de jeu de boules 
ballen en bij het darten. 

Na een drinkpauze werden de judoka’s 
in twee groepen verdeeld voor de 
groepsspelen. De kleinste judoka’s gin-
gen in de bossen om het water, vuur, 
spons spel te spelen. De grote judoka’s 
begonnen met trefbal op de zandpad. 
Het ging er fel aan toen, omdat ie-
dereen wilde winnen met zijn groep. 
Daarna wisselden de groepen om, met 

de oudste judoka’s die het bosspel gin-
gen spelen en de jongste judoka’s die 
fanatiek gingen trefballen. Ze sloten 
af met een lekkere frietmaaltijd bij de 

Pelgrim. Al met al een zeer geslaagde 
dag op de trimbaan in Mariahout.

Aarle-Rixtel - Naast twee officiële 
veldtoertochten in het wintersei-
zoen, organiseert T.S.C. Aan de 
Wielen sinds vorig jaar ook een zo-
merveldtoertocht. Dit jaar wordt de 
tocht gehouden op zondag 6 juli. 
Er is keuze uit de afstanden 25-45 
en 60 km.

De routes gaan voor het grootste 
gedeelte door bosrijk gebied en 
zijn geheel uitgepijld. Inschrijven en 
vertrekken kan tussen 8.00 en 9.30 
uur vanaf Grand Café Stout aan de 
Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. Het 
inschrijfgeld bedraagt €3,00 voor 
NTFU en KNWU leden en voor le-
den van de Vlaamse Wielerbond. 
Er kan gebruik gemaakt worden 
van het Scan en Go systeem van de 
NTFU.

Andere deelnemers betalen €4,00 
en jeugd tot 16 jaar mag gratis 
meedoen. Uiteraard wordt er op 
verzorgingspunten drank en ver-
snaperingen verstrekt. Uitgebreide 
informatie is te vinden op 
www.aandewielen .nl, maar er kan 
ook gebeld worden met Maarten 
de Louw, tel. 06-25480236.

Beek en Donk – Op schietterrein ’t Wipke 
in Beek en Donk werd zondag 29 juni een 
kringwedstrijd Brabants wipschieten ge-
houden. Onder auspiciën van het Sint 
Antonius gilde werd er gezellig gestre-
den om de hoogste eer en de bijbeho-
rende prijzen.

28 schutters traden aan om 12.00 uur 
i.v.m. het WK voetbal dat later op de mid-
dag gespeeld zou worden. De Laarbeekse 
schutters wisten hun huid duur te verko-
pen en eisten ondanks het regenachtige 
weer de prijzen op. Bjorn Kerkhof van het 
Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
werd 3e op het onderdeel Personeel en 4e 
op het onderdeel Vrije hand. Erekampioen 
werd Henk van der Velden ook van het 
Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel, 
die tevens 2e op het onderdeel Kampioen 
werd en ook bij het onderdeel Personeel 
en Vrije hand veroverde hij de 2e plaats. 
Bij het onderdeel Vrije Hand was de 1e 
plaats voor Bert Vorstenbosch van het Sint 
Servatius gilde uit Lieshout. Voor Mario 

van den Elsen van het Sint Leonardus 

gilde uit Beek en Donk was de 2e plaats 
van het onderdeel Bejaarden. Ook enkele 
puistprijzen vielen in Laarbeek: 1e Jan 
Rovers Beek en Donk 4e Jan Gevers Beek 
en Donk 6e Tonny Gevers Beek en Donk 
7e Mario v/d Elsen Beek en Donk. 

Gezien het aantal behaalde prijzen een 
succesvolle wedstrijd voor de Laarbeek 
schutters. De volgende wedstrijd Brabants 
wipschieten vind plaats op Zondag 13 juli 
bij Gilde Sint Lambertus in Someren-Eind.

Uitslag Laarbeekse schutters
Erekampioen:
1e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel 
Kampioen: 
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel.
Personeel: 
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel, 
3e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel.
Vrije Hand: 
1e Bert Vorstenbosch Lieshout, 
2e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel, 
4e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel.
Bejaarden:  
2e Mario v/d Elsen Beek en Donk.
Puist: 
1e Jan Rovers Beek en Donk, 
4e Jan Gevers Beek en Donk, 
6e Tonnie Gevers Beek en Donk, 
7e Mario v/d Elsen Beek en Donk.

Lieshout - Al voor zeven uur stonden 
de eerste deelnemers klaar voor  de 40 
kilometer van de RCL wandeltocht. Ze 
kwamen uit geheel Zuid-Nederland, 
zelfs uit Amsterdam om te trainen voor 
de vierdaagse van Nijmegen.

Op zaterdag waren leden van 
Runnersclub Lieshout al vroeg begon-
nen met het opbouwen van de accom-
modatie, het uitpijlen en controleren 
van de route. Het pauzepunt was aan 
de Vresselseweg in Nijnsel, Vanaf hier 
waren 2 lussen van 10 kilometer uitge-
zet over het schitterende Dommeldal en 
natuurgebied de Hazenputten.  De te-
rugweg ging via  het mooie gebied de 
Mosbulten, waar nog een kleine rust-
plaats was opgebouwd.
De weersvoorspelling speelde de organi-
satie toch een beetje parten, zodat het 
aantal deelnemers toch iets minder was 
dan vorig jaar. Het was overigens prima 
wandelweer op een paar donderslagen 
en een fikse bui na dan, maar de wande-
laars waren goed voorzien en de mees-
te hadden regenkleding bij. Er liepen 
ook een aantal militairen mee, een uit 
Geldermalsen met  een bepakking van 
20 kilo, allemaal als training voor de vier-
daagse. Daar hoeft hij maar 10 kilo mee 
te sjouwen, vertelde hij. De meeste wan-
delaars hadden er flink de pas in om zo 
weer op tijd thuis te zijn voor het voet-
ballen. Iedereen was laaiend enthousiast 
over de mooie route en prima uitgepijld,  
al zijn er altijd nog die een pijltje over het 
hoofd zien. 

Een mooi compliment voor de orga-
nisatie  van Runnersclub Lieshout. 
Het eerste lustrum zit erop, op naar 
de volgende RCL wandeltocht op 
de laatste zondag van juni.  Foto’s 
van de wandeltocht zijn te zien op 
www.runnersclublieshout.nl

De judoka’s van Judoclub Mariahout 

judo

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse sperziebonen 
€1,25 per 500 gr

Hollandse bloemkool 
€1,00 per stuk

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

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

wipschieten

kringwedstrijd onze lieve vrouwe gilde

wandelen

Drukte op de pauzeplaats in Nijnsel 

wielersport

Veldtoertocht T.S.C. Aan de Wielen

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Zomeraanbieding 40% korting
Op onze kussencollectie van Summerset, 

Cinderella en Hartman
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Mark van Oosterhout
Sterk wisselende inkomens – Vergeet 
het middelingsverzoek niet !!
Wie te maken heeft met jaarlijks sterk 
wisselende inkomens kan wellicht 
op grond van de middelingsregeling 
inkomstenbelasting terugvorderen. 
Immers door het progressieve (= 
oplopende) tarief in de inkomsten-
belasting betaald je in een jaar met 
een hoog inkomen veel inkomsten-
belasting terwijl in de magere jaren 
je geen of weinig inkomstenbelasting 
betaald ! 
Voor wie van toepassing ?
Als je een sterk wisselend inkomen 
hebt. Hierbij kun je denken aan geval-
len waarin je een ontslagvergoeding 
hebt ontvangen, men begonnen of 
gestopt (staking onderneming) is met 
werken, gevallen waarin de winst in 
onderneming sterk gedaald is of juist 
is toegenomen of daar waar in geval 
van werknemers het aantal gewerkte 
uren sterk is gewijzigd. 
Hoe werkt de middelingsregeling ?
Je moet eerst het gemiddelde in-
komen over een tijdvak van 3 jaren 
berekenen. Daarna berekent men 
hoeveel inkomstenbelasting er dan 
per jaar zou moeten worden betaald. 
Dit totaalbedrag van 3 jaar wordt ver-
volgens vergeleken met het totaalbe-
drag van de daadwerkelijk betaalde 
inkomstenbelasting. Het verschil tus-
sen de aldus berekende inkomstenbe-
lasting en de daadwerkelijk betaalde 
inkomstenbelasting kan, onder aftrek 
van een vast bedrag van € 545 terug-
gevorderd worden. 
Tijdig indienen van het verzoek !
Het middelingsverzoek moet uiterlijk 
binnen 36 maanden worden inge-
diend nadat de aanslagen inkomsten-
belasting over het tijdvak definitief 
zijn opgelegd.
Ervaring leert dat vooral ondernemers 
te maken hebben met sterk wisselen-
de inkomens !!  Graag helpen wij u 
met het middelingsverzoek. 
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

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

Vrijdag 4 juli 
WiSH Outdoor
19.00 - 01.00 uur, Festivalterrein
‘de Aa’, Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 5 juli 
Expositie Peter van Wageningen 
t/m 13 juli
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

Zondag 6 juli 
WiSH Outdoor
14.00 - 23.30 uur, Festivalterrein 
‘de Aa’, Beek en Donk

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

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

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemmuseum, Aarle-Rixtel

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

Kienen
13.45 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

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

Vrijdag 11 juli 
Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

Tuinconcert
19.30 uur, De Muziektuin, 
Beek en Donk

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

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

Happen en trappen door ‘vrienden voor vrienden’
10.00 uur, Tuindersweg 37, Mariahout

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

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

Live WK Finale
21.00 uur, Café van de Burgt, 
Beek en Donk

De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar de gekste, gaafste, raarste of mooiste WK-foto! Dit kan een versierde straat zijn, een ‘Van Persieing’ of gewoon een ludieke WK-foto. De winnaar van deze actie wint 
een compleet verzorgde barbecue voor 10 personen (aangeboden door Keurslager Danny Megens)! De actie loopt tot het moment dat Nederland uit het WK vliegt. Al diverse inzendingen waren je voor. 
Hierbij een greep uit de inzendingen: Stuur je foto naar redactie@mooilaarbeek.nl ovv je naam met een fotobijschrift en ding ook mee naar deze fantastische prijs! 

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

WK-actie De MooiLaarbeekKrant!

Ingezonden door Ellen Cornelissen

Onze jongste juicht voor Oranje

Ingezonden door 

Giel en Gertie Reijnders

Onze Boemie, de trouwste aanhanger van Oranje 

Ingezonden door Roger Jansen

Mexico wil ons omkopen met Rooi Cent

Ingezonden door Ingezonden door 

Giel en Gertie ReijndersGiel en Gertie Reijnders
Ingezonden door Suzan Beekmans

Groetjes van ons...Onze jongste juicht voor Oranje

Ingezonden door 

Roger Jansen

Mexico wil ons omkopen met Rooi Cent

Zaterdag 12 juli 

Onze Boemie, de trouwste aanhanger van Oranje 

Groetjes van ons...

Ingezonden door 
M de Groot

Supporters van de Mauritsstraat bij ‘De Hut’

Desley is helemaal klaar voor het WK!!

Onze Boemie, de trouwste aanhanger van Oranje 

Ingezonden door Luuk van den Berg

Met zijn alle Nederland- Mexico kijken op De Hei


