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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

Gezocht: de leuke 
zomerkiekjes! 

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

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

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

In hoeverre bent u het vandaag de dag eens met 
de uitkomst van de coalitieonderhandelingen?

Inwoners genieten massaal van de zomer!
Laarbeek - De inwoners van Laarbeek 
vieren massaal vakantie. Sommigen 
doen dit gewoon lekker thuis, ande-
ren verlaten de gemeente en trekken 
eropuit ergens in Nederland, Europa 
of zelfs in een ander werelddeel. 

De MooiLaarbeekKrant heeft al veel 
leuke foto’s ontvangen. Kijk voor de 
eerste vakantiefoto’s mét prijswin-
naars op pagina 13 in deze krant! 
Ook op de achterpagina vind je nog 
een aantal leuke foto’s. 

Wil jij ook jouw zomerkiekje delen 
met de rest van Laarbeek? Stuur hem 
dan op naar redactie@mooilaarbeek.
nl. Wie weet is jouw foto binnenkort 
in de krant te vinden! En je maakt 
ook nog eens kans op leuke prijzen... 

De MooiLaarbeekKrant wenst ieder-
een nog een heel fijne zomer toe. 

Ingestuurd door Angelique Biemans 
- Na een frisse duik in de zee droogt 
dochter Fabienne van Dalen zich af op 
het strand (Mallorca)

Groetjes van Job en Max Faas, vanuit 
hun riante zwembad in de achtertuin!

Verdeeldheid heerst over uitkomst coalitieonderhandelingen 
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Menig inwoner is in de 
afgelopen maanden veranderd van 
gedachte wat betreft de uitkomst 
van de coalitieonderhandelingen. De 
meningen vandaag de dag over deze 
uitkomst zijn sterk verdeeld. Dit blijkt 
uit het burgerpanel TipMooiLaarbeek.
nl. 22% is het eens met de uitkomst 
van de onderhandelingen, tegenover 
49% van de inwoners die het oneens 
is. Eén vijfde van de burgers staat 
neutraal in dit verhaal, 9% weet het 
niet. Leden van politieke partijen zijn 
uitgesloten van deelname aan dit bur-
gerpanel. 

Net na de coalitievorming vond ook 
een enquête van TipMooiLaarbeek.
nl plaats. Op dat moment was 62% 
het oneens met de coalitievorming. 
Dit percentage is gezakt naar 49%. 
Het percentage van respondenten dat 
neutraal is over de coalitievorming is 
met 5% gestegen van 15% naar 20%. 
De inwoners van Beek en Donk zijn 
het met 41% het minst oneens over 
de coalitievorming. 

Roerig 
De afgelopen maanden kan de 
Laarbeekse politiek beschreven wor-
den als ‘bewogen’. De uitkomst van de 
coalitieonderhandelingen was verras-
send, wat uiteindelijk zelfs tot een ma-
nifestatie leidde. Maar ook daarna bleef 

het niet stil in de politiek. Er kwam 
een onderzoek naar wethouder Frans 
van Zeeland over het ronselen van 
stemmen (vorig week werd bekend 
dat hij vrijuit ging), er loopt nog een 
onderzoek naar wethouder Tonny 
Meulensteen omtrent zijn nevenfunc-
ties bij de ZLTO en de vergaderingen 
in de ‘nieuwe’ gemeenteraad verlopen 
alles behalve vloeiend. Coalitie (ABL, 
De Werkgroep, CDA en PvdA) en 
oppositie (PNL) lijken de pijn van de 
verkiezingen nog te voelen, waardoor 
veel ideeën verworpen worden en zij 
nog niet aan het besturen van de ge-
meente toekomen. 

Of dat nog niet alles is, kondigde 
raadslid Frans Biemans (PNL) net na de 

verkiezingen aan te vertrekken bij PNL 
en als partij Frans Biemans verder te 
gaan in de gemeenteraad en daarnaast 
kwam burgemeester Hans Ubachs vo-
rige week ook nog eens negatief in 
de publiciteit, wat zelfs de landelijke 
kranten haalde. Ubachs blijkt twee 
keer gelogen te hebben. Eén keer over 
een knotwilg die verwijderd is door de 
gemeente en één keer toen hij gast-
heer van de gemeente Laarbeek moest 
zijn voor Peel 6.1, maar ondertussen 
– wat nu blijkt - voor Sinterklaas speel-
de in zijn oude dorp Merkelbach. De 
fractievoorzitters hebben laten weten 
nog vertrouwen in de burgemeester 

te hebben. Na het zomerreces 
gaat de Laarbeekse politiek 
hier verder over in gesprek.  
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Laat het ons weten via:
kantoor@mooilaarbeek.nl
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Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
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Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaar-
beekKrant 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. d
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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

           Nooit vragen,
            Nooit klagen,
            Alles in stilte gedragen
            Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
            Zijn hart heeft voor ons geklopt

Verbijsterd en compleet verslagen hebben wij met pijn in 
ons hart, na een oneerlijke strijd, veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van mijn lieve, zorgzame man en 
geweldige vader en schoonvader

Peter van Melis
Petrus Antonius

echtgenoot van

Mia van Melis-van de Kerkhof

* Gemert, 21 mei 1946                   † Gemert, 26 juli 2014

  Gemert:         Mia
  Aarle-Rixtel:  Suzanne en Nico

Prelaat van Dinterstraat 25
5421 VH GEMERT

Op verzoek van Peter, heeft de crematieplechtigheid in 
besloten kring plaatsgevonden.

Als je door verdriet wordt gedragen,
het waarom aan niemand kunt vragen
dan is het goed dat je veel vrienden ziet
al vinden ook zij de juiste woorden niet.

De heer

André van de Nieuwenhof
echtgenoot van Mevrouw

Tiny van de Kamp

Geboren te Aarle-Rixtel op 26 juli 1956 en in huiselijke kring overleden te 
Overpelt op 4 augustus 2014.

De uitvaartdienst, waartoe u bent uitgenodigd zal plaatshebben in het 
crematorium te Turnhout, Steenweg op Merksplas 68 op vrijdag 8 augus-
tus 2014 om 14.00 uur.

U kan André nog een laatste groet brengen in uitvaartcentrum Severens, 
Houtmolenstraat 8 te Overpelt op donderdag 7 augustus van 18.30 tot 
19.00 uur.

Rouwadres: Fam. van de Nieuwenhof, Rozenstraat 10, 3900 Overpelt.
Online condoleren via: www.uitvaartcentrum-severens.be

Tiny van de Kamp
  Carlijn van de Nieuwenhof

Moeder van de Nieuwenhof

Fam. van de Nieuwenhof  

Fam. van de Kamp

IN MEMORIAM
Gildebroeder Bert van der Linden

Dinsdag 29 juli vernam het Sint 
Antoniusgilde het nieuws dat gildebroeder 
Bert van der Linden overleden was.

Bert werd in oktober 1979 lid van het gilde 
en is lang vendelier geweest. Hij was al 
71 toen hij voor het laatst de vendelvlag 
zwaaide, op 17 september 2006 tijdens 
het Zorgboogfeest in Bakel. Daarna was 
hij piekedrager, tot hij na de dood van 
zijn echtgenote Mien, eind 2011, zijn 
gildepak inleverde. Ook was hij schutter 
en onderhield samen met zijn maat 
Christ Verhoeven en enkele gildebroeders 
van het St. Leonardusgilde jarenlang de 
schietaccommodatie ´t Wipke. In 1986 was 
hij kermiskoning van het Sint Antoniusgilde.

Bert was geen praatjesmaker, maar als 
hij dan toch op zijn praatstoel zat, kon 
hij mooie verhalen vertellen met veel 
humor, over wat er vroeger zoal speelde 
rond de De Ruijterweg in Beek, waar 
hij zijn jeugd doorbracht, en over wat 
hij zoal meegemaakt had bij de Thibo. 
En in de natuur, want hij was ´n echte 

natuurliefhebber. Ook hield hij ervan om 
allerlei kattenkwaad uit te halen en zijn 
gildebroeders voor de gek te houden. 
Wat dat betreft is Bert altijd jong van hart 
gebleven.

Op de mooie zonnige morgen van 2 
augustus is Bert begraven, met gilde-eer. 
Zoon Hans bracht hem met het gildevaan 
de laatste groet, gildekapitein Piet Swinkels 
sprak ́n laatste dankwoord en de gildeleden 
hebben Bert vervolgens in het graf laten 
zakken. Ze verliezen in hem ´n gezellige, 
actieve en sociale gildebroeder.

Zijn bed blijft leeg,
zijn stem blijft zwijgen,
maar de herinneringen
zullen altijd blijven.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is toch nog plotseling van ons heengegaan 
ons lieve pap en trotse opa 

Frans van der Aa
echtgenoot van

Toos van der Aa-van de Burgt †

Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

  Anja † 
 Beek en Donk: Annemieke en Rudy
  Jaccy en Loes
  Carly en Sander
  Joris en Lisa
 Mariahout: Karin en Jos
  Roy
  Emy en Nick
  Luc

5 augustus 2014
Koppelstraat 52, 5741 GD Beek en Donk

U kunt persoonlijk afscheid nemen van ons pap in het 
uitvaartcentrum van De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, 
op donderdag 7 augustus van 18.30 tot 19.30 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 augustus om 
11.00 uur in de aula van het uitvaartcentrum van De Groof, op 
bovengenoemd adres. Aansluitend zullen wij ons pap te ruste 
leggen bij ons mam op de begraafplaats De Oude Toren, Dokter 
Timmerslaan te Beek en Donk.

Samenkomst voorafgaand aan de dienst vanaf 10.30 uur bij 
het uitvaartcentrum van De Groof, waar gelegenheid is om 
schriftelijk te condoleren.

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
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Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Fotograaf: Martijn van Lankveld 

Lieshout - ‘Uit de Lucht Gegrepen’ 
is een rubriek die sinds pas twee-
wekelijks in De MooiLaarbeekKrant 
te vinden is. In de prijsvraag staan 
luchtfoto’s, gemaakt met een drone. 
Wie raadt waar de foto gemaakt is, 
maakt kans op een luchtfoto van zijn 
of haar eigen woonomgeving! 

Arjan Buikema was één van de eerste 
winnaars van deze rubriek. Hij kreeg 
vorige week de fotograaf met zijn 
drone op bezoek. Deze maakte een 
luchtfoto van zijn woonhuis. Deze 
foto ontvangt dit gezin als prijs. Naast 
Arjan zijn ook al Jolanda Staadegaard 
en Jorrit van de Ven in de prijzen ge-
vallen. 

Deze week staat de rubriek er niet in, 
wel is het nog mogelijk om het goede 
antwoord in te sturen van de foto 
van vorige week. Dit kan per e-mail 

naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Volgende week staat er weer een nieu-
we foto in De MooiLaarbeekKrant. 

Nieuwe rubriek: ‘Uit de Lucht Gegrepen’

Winnaar Arjan Buikema met zijn gezin

Laarbeek - De werkgroep Ouderen-
educatie, de vier gezamenlijke Senioren-
verenigingen van Laarbeek en Stichting 
Welzijn Ouderen Laarbeek organiseren 
ook dit jaar weer een filmcyclus met als 
thema ‘Vormen van menselijke betrok-
kenheid en solidariteit’. 

Vaak is te horen en te lezen dat vanaf 
het eind van de vorige eeuw de men-
taliteit in onze huidige samenleving en 
cultuur zich sterk heeft verhard. En het 
lijkt erop dat dit proces zich nog steeds 
voortzet, al zijn er ook indrukwekkende 
initiatieven te noemen die op een om-
mekeer lijken te duiden. Het accent is 
steeds meer komen te liggen op het 
eigen ik, het eigen belang, geluk, ge-
nieten en welzijn. In de eerste plaats 
‘ieder voor zich’ en dan vervolgens niet 
primair wij, doch ‘god’ die maar ‘voor 
ons allen’ moet zorgen. Het behalen 
van voordeel en maken van winst lij-
ken steeds meer de drijvende principes 
te zijn geworden. Op de zorg voor de 
gebrekkige, noodlijdende, zwakkere 
medemens wordt steeds meer bezui-
nigd. Denk aan het vluchtelingenbeleid, 
het beleid rond de zorg voor gehandi-
capten, chronisch zieken en ouderen. 
Deze reeks wil een tegenwicht bieden 
en enkele mooie voorbeelden laten zien 
van wat ‘naastenliefde’ genoemd mag 
worden. In de inleiding en nabespreking 
zullen we begrippen als ‘betrokken-
heid’,  ‘barmhartigheid’,  ‘in-/meeleven, 
mededogen, medelijden’ en ‘solidariteit’ 
uitdiepen en ten opzichte van elkaar af-
bakenen.   

De cyclus bestaat uit een 4-tal films:
Film 1: Le gamin au vélo (het jochie op 
de fiets)  op dinsdag 16 september om 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg 27 in Beek en Donk.
Film 2: Les neiges (de sneeuw) du 
Kilimandjaro op dinsdag 7 oktober 
om 13.30 uur in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof 2 in Lieshout.
Film 3: Monsieur Lazhar (meneer Lahzar) 
op dinsdag 28 oktober om 13.30 uur in 
het Buurthuis aan de Bernadettestraat 
43 in Mariahout.
Film 4: Le Havre (de haven) op dinsdag 

18 november om 13.30 uur in De Dreef 
aan de Duivenakker 72 in Aarle-Rixtel.

De filmmiddagen starten steeds om 
13.30 uur met een korte inleiding door 
Philip Verdult, tot aan zijn pensioen als 
filosoof werkzaam aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Daarna wordt de 
film vertoond. Na de film is er een korte 
pauze, gevolgd door een interactieve 
nabespreking o.l.v. Philip Verdult. U mag 
zelf weten of u daarbij aanwezig wilt 
zijn; wel is dit zeer aan te bevelen. De 
middag, inclusief nabespreking, duurt 
tot ongeveer 17.00 uur, alleen inleiding, 
film, koffie/thee tot ongeveer 16.15 uur.

Door een gezamenlijke inspanning kun-
nen senioren bovengenoemde  serie voor 
€25,00 bijwonen. Ook is het mogelijk 
om één film voor € 7,00 bij te wonen.

Leden van de seniorenverenigingen 
hebben met de verspreiding van ONS 
een aanmeldformulier ontvangen, ande-
re belangstellenden kunnen deze opvra-
gen bij het secretariaat van Vierbinden 
(tel. 0492-328803 of hbouwmans@
vierbinden.nl. Voor een uitgebreidere 
omschrijving van de films wordt er ver-
wezen naar de website www.vierbinden.
nl. Op deze site kunt u ook het inschrijf-
formulier vinden. 

Filmcyclus ‘Vormen van menselijke 
betrokkenheid en solidariteit’

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Oosterse illusies in Openluchttheater Mariahout
Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – Het was een heel gebeu-
ren in het Openluchttheater afgelopen 
maandag. Twee autochtone Hagenezen 
wisten verkleed als diverse Oosterse 
personages het publiek te vermaken 
met hun illusieshow ‘Fata Morgana’.

Met de woorden: “De werkelijkheid 
bestaat niet, alleen illusies. Vandaag 
gaan we jullie een klein beetje foppen” 
wordt de show ingeluid. Op het podium 
staat een heuse tent opgebouwd en er 
zijn veel attributen aanwezig. Vanaf het 
begin weten de Oosterse personages 
op het podium het jonge publiek op te 
zwepen. Er worden twee meisjes uit het 
publiek gehaald die samen een soort van 
tapijt mogen spannen, waarna er een 
frisdankfles doorheen wordt geschoten. 
Een ware openingsknaller die de handen 
op elkaar krijgt. 

De twee personen op het podium ver-
schijnen telkens in een andere gedaante. 
Van Indiase slangenbezweerder tot een 

zeer forse buikdanseres. Ze houden de 
kinderen illusies voor. Zo komt een ma-
rionetpop tot ‘leven’, nadat de touwtjes 
van de marionet zijn doorgeknipt door 
een kind. Ook gaat een van de artiesten 
op het podium de ‘lucht in’ en lijkt het 
alsof hij aan het zweven is. In een grote 
mysterieuze kist zit een grote wurgslang, 
de boa constrictor. De omvangrijke buik-
danseres wordt er door gebeten en valt 
achterover in de kist. Zonder haar dikke 
buik weet ze eruit te komen. Ze wil de 
slang uit de kist halen, maar heeft de 
hulp nodig van een kind uit het publiek, 
maar niet iedereen durft dat aan. Een 
stoer jongetje wil wel en snelt naar het 

podium. Echter verdwijnt hij in de kist 
bij de slang en valt de kist dicht. In de 
tussentijd mag er een meisje op een ver-
hoging komen te liggen. Ze krijgt een 
kleed over zich heen gelegd en zal gaan 
‘zweven’ door een Oosterse tovenaar. 
Langzaamaan gaat ze omhoog en om-
laag, totdat de tovenaar haar wil laten 
verdwijnen. Als hij het kleed laat vallen, 
is duidelijk te zien hoe de truc in elkaar 
steekt. Iemand onder de verhoging heeft 
een plaat weggehaald en laat het meisje 
van boven naar beneden ‘zweven’. De 
kinderen schieten in de lach als ze zien 
hoe het in zijn werk gaat. De ‘verbaasde’ 
tovenaar probeert het nogmaals en dit 
keer lukt het wel. Het meisje is verdwe-
nen. Wanneer de magiër de jongen uit 
de kist wil halen, – die voor het gevoel 
van het publiek zich daar nog steeds be-
vindt – blijkt daar het meisje in te zitten. 
De jongen, die eerst in de kist zat, komt 
nu - verkleed als Arabier - het podium 
oplopen. 

Er komt heel veel voorbij in de show, die 
daardoor de hele tijd boeiend blijft. De 
show is opgezet door de twee Haagse 
artiesten, die hun assistenten uit het pu-
bliek halen. De voorstelling duurt een 
klein uur, waarna er een pauze volgt. Na 
de pauze werd uitleg gegeven over de 
diverse trucs die werden uitgehaald.
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Zaterdag 9 augustus

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Mien van Acht-
Kanters (jrgt), Pauline van den Elzen (mged)

Zondag 10 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering Volkszang
Intenties in deze viering voor: Jacobus Manders 
(jrgt), Jo Manders-Maas, Marietje van Kaathoven-
van Bakel (mged), Martin Vermeulen (verj) 1 juli 
overleden te Eindhoven. Henri Swinkels (zes weken-
dienst), Marietje Manders.

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
19e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van 
Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag vader); Toon Geerts 
(1e sterfdag/par.); Martien van der Linden; Nico 
Schooneveld; 
Overleden ouders Driek en Annie Swinkels – van 
den Heuvel (verj. vader); 
Voor de vervolgde christenen in Centraal Afrika; Tot 
welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Harry den Burger, Stefan Malinak, Dora 
van de Laar en overleden familieleden Van de 
Laar-Wienforth.

Maandag 11 augustus

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 12 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 13 augustus

14.30 Mariahout Mariaviering KBO Laarbeek
Eucharistieviering

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 14 augustus

Geen viering

Vrijdag 15 augustus

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor

Mariahout - Toen de parochiekerk van Mariahout op 10 juli 
1933 werd ingezegend, kreeg zij de naam Onze lieve Vrouw 
van Lourdeskerk. Hiermee is de Mariaverering voor de paro-
chie begonnen.

Op 15 augustus 1932, slechts 11 maanden voor de inze-
gening, is de parochie gesticht. Pastoor van Eijndhoven, de 
bouwpastoor, heeft in die korte tijd een grote klus geklaard. Er 
waren immers nog geen hoogwerkers, geen bouwliften en er 
was nauwelijks telefoonverkeer mogelijk. Veel werk werd ge-
daan met paard en kar en verder moest alles met de hand ge-
daan worden. Aan het feest van Maria Hemelvaart is vanaf het 
begin bijzondere aandacht geschonken. Tot in de jaren ‘60 was 
deze dag een verplichte zondag voor de katholieke kerk. In 
onze buurlanden is dat nog steeds zo. Veel vieringen op 15 au-
gustus vonden in het verleden plaats in het Openluchttheater 
Mariahout. Na de heropening van de Lourdesgrot is de 
Mariatraditie voortgezet bij en rondom de grot.

De gebedsviering begint om 20.00 uur in de parochiekerk van 
Mariahout. Aansluitend met een lichtprocessie door het park  

en een afsluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot. De kaarsen 
voor de processie liggen klaar in de kerk. Bij slecht weer is de 
gehele viering in de kerk en wordt er na afloop een kaars op-
gestoken bij de grot. Lectoren zullen in deze viering voor gaan. 
Samen met het oMase-koor zullen er bekende Marialiederen 
gezongen worden. 

Mariaverering bij de Lourdeskerk

De straatnaam Zonnety heeft een wat merk-
waardige voorgeschiedenis. Officieel is het 
geen straatnaam maar een plannaam. Niet-
temin wordt deze naam in de volksmond als 
straatnaam gebruikt. Aanvankelijk was deze 
naam bestemd voor het nieuwe plan wat nu 
Het Klavier heet. Echter de Laarbeekse wo-
ningstichting heeft de naam Zonnety  later 
‘gekaapt’ en gebruikt voor haar eigen plan, 
waar voorheen Bejaardentehuis De Witte Poort 
stond. Dit tegen eerder gemaakte afspraken in, waarmee de straatnamencommissie 
in verlegenheid werd gebracht! Welnu, desondanks mag het nieuwe ‘Zonnety’ er 
zijn. Want ondanks de ‘ondeugendheid’ van de Laarbeekse woningstichting heeft 
dezelfde woningstichting hier een schitterend plan gerealiseerd. Het is een modern 
eigentijds complex met comfortabele ruime appartementen. Ook de omringende 
‘stoffering’ ziet er prachtig uit: kleurrijke borders en plantsoenen en mooi ‘inge-
bedde’ waterpartijen. Kortom, een heerlijk plekje om er te wonen! Zoals hiervoor 
al vermeld is de naam ‘Zonnety’ gerelateerd aan huize Zonnety, gelegen aan de 
entree van het Klavier. Op Huize Zonnety woonden in de 18e eeuw de protestantse 
voorgangers, waaronder de bekende dominee Stefanus Hanewinckel, bekend van 
zijn ‘Reizen door de Majorij’, waarin hij  reisverslagen heeft vastgelegd van zijn 
tochten door het Brabantse land. In deze reisverslagen uitte hij in onbedekte ter-
men zijn ironie ten opzichte van zijn ‘Paapse’ medeburgers, wiens ‘roomse’ gebrui-
ken hij verafschuwde. Desondanks leefde hij zeker niet in onmin met zijn Katholieke 
omgeving. Tijdens de Franse revolutie bood hij op ‘Zonnety’ zelfs onderdak aan 
de bekende patriot Herman Daendels, die hier zijn hoofdkwartier vestigde! Zo’n 
15  jaar later werd deze domineeswoning door de gemeente openbaar verkocht. 
De nieuwe eigenaar werd klokkengieter Everardus Fritsen, die hier zijn gieterij ves-
tigde, afkomstig van de ‘Couwenberg’, nu Kapellaan geheten. Huize Zonnety kent 
dus een markante geschiedenis. We hadden deze naam graag aan de mensen van 
Het Klavier gegund. Echter, de bewoners van het huidige Zonnety is het eveneens 
gegund. Ze mogen best trots zijn op hun stekje!

Henk van Beek

ZONNETY

Zomeractiviteiten KBO’s Laarbeek
Laarbeek - In de zomermaanden or-
ganiseren de vier KBO’s van Laarbeek 
een aantal zomeractiviteiten. KBO 
Lieshout nam een workshop mozaïek 
voor haar rekening. Onder leiding van 
Carla Verhoeven konden 31 deelne-
mers kennismaken met de techniek 
van mozaïek inleggen.

Carla had haar serre omgetoverd tot 
een atelier en op de tafels stonden 
bakjes met alle benodigde elementen. 
Haar man Wim zorgde voor de kof-
fie en maakte foto’s van de gemaakte 
kunstwerken. De reacties van de deel-
nemers waren erg positief. Tevreden 
ging iedereen naar huis met een thee-
lichthouder ingelegd met mozaïek 
naar eigen ontwerp. Carla en Wim 
nogmaals bedankt voor de goede zor-
gen.

IVN wandeling
Op 30 juli werd er in Lieshout gewan-
deld. Onder leiding van gids Joop van 
den Baar van de Lieshoutse heemkun-
devereniging, gingen de wandelaars 
naar de Sint Servatiuskapel aan het 
Ginderdoor. Joop vertelde dat er vroe-
ger ook een kapel in de buurt heeft  
gestaan.

Daarna volgde een wandeling door 
het natuurgebied ‘Het Moorselen’. 
“Het natuurpareltje van Laarbeek”, 
noemt IVN gids Jan Bijnen het kleine 
natuurgebiedje. Zo vlak bij huis voor 
de inwoners van Lieshout en toch 
minder bekend. Het doel van een IVN-
wandeling is om mensen te leren ‘kij-
ken in de natuur’. Er zijn zoveel mooie 
dingen om je heen, maar je moet ze 
wel zien. Een diversiteit aan bomen, 
planten en bloemen zoals munt, kat-
testaart, pimpernel en natuurlijk de 
alom bekende ‘pispotjes’. Jan had 
zelfs een vergrootglas meegenomen, 
zodat je plantjes tot in detail kon be-
kijken. Tussen dichte beplanting was 

een ‘struinpaadje’ gemaakt. Dit was 
erg leuk, en aan het einde hiervan wa-
ren de wandelaars weer terug op ‘d’n 
harde weg’. Na afloop was er koffie en 
cake op het terras van Tennispark ‘de 
Raam’, verzorgd door Bets Pardoel.

Workshop mozaïek.

Fotograaf: Wim Verhoeven 

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
9-15 augustus 2014

Petrus stapte overboord, 
liep over het water en kwam naar Jezus toe. 

Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, 
en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: 

‘Heer, red me.’ 
Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. 
Hij zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Tel:0492-536268
Mob: 06-54674255 / Mob:06-54327452
BOSSCHEWEG 76B AARLE RIXTEL

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Afwezig i.v.m. vakantie van 

20 aug. tot 3 sept.

Lichtprocessie Maria Tenhemelopneming 
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MooiLaarbeekkrant
In de gaten
“Deze is voor jou, Joey!”, waarop een 
overtuigende worp volgde. Zelfverzekerd 
loopt de betreffende vriend terug naar de 
te krappe wachtruimte. Met een schrijnend 
knipoogje tot besluit gaat hij naast me 
zitten. Het is mijn beurt. Ik loop naar het rek, 
reik mijn hand en kies steady as a rock voor 
nummertje 14. Heeft niks met bijgeloof te 
maken, mijn uit de kluiten gewassen kluiven 
passen eenmaal niet in de onderliggende 
ballenreeks. Mijn trio vingers stop ik vloeiend 
in de daarvoor bestemde gaatjes. De gaatjes 
die smetvrees hebben uitgevonden. Die 
de bezoekers van de afgelopen elf edities 
Zwarte Cross aan bacteriën op je kootjes 
doen belanden. Wat te denken van de 
geniale rood-wit-blauwe gripsloffen die ik 
verplicht aan mijn maat 45 mag schuiven. Ik 
maak aanstalten om de worp van mijn leven 

te gaan gooien. In 
een ‘split’-second 
bepaal ik met 
welke curve ik 
de tien pins 
w a t e r p a s 
leg. Het 
beurtbalkje 
v e r d w i j n t 
l a n g z a a m 
achter het 

decor. Als een waar profvoetballer betaamt, 
sta ik met twee benen in een hoek van 45 
graden. Het gaat gebeuren. Ik tel mijn passen 
uit. Mijn rechterarm keert achterwaarts. 
Mijn ogen sluiten. Puur op het gevoel, hou 
ik van jou, bal. Met een katapultachtige 
beweging schommelt de arm naar voren. 
En op de perfecte hoogte laat ik mijn 
drie besmette tengels harmonieus uit het 
zwierende gevaarte glijden. Dit moet hem 
zijn. De one-hundred-and-eighty onder de 
worpen! De Frans Timmermans op de schaal 
van indrukwekkendheid! De bal hangt een 
kwart seconde in de lucht, waarna een doffe 
kets volgt. Echter, in het volgende fractie 
van een seconde blijkt het tegendeel waar. 
Het rollende tempo is nog trager dan het 
verkrijgen van een vergunning in Laarbeek. 
En de richting doet meer denken aan een 
aangeschoten wild. Tien meter voor de tien 
einddoelen blijkt de linkergoot het rollende 
objectief al in zijn armen te hebben gesloten. 
Het vijfde streepje op het scorebord is daar. 
Weer niet de beste. Ik word eens te meer 
met de neus op de feiten gedrukt. Ik laat de 
winst uit mijn handen glippen. Letterlijk zeg 
maar. Zo zie je maar: Wie schrijft, die blijft. 
Maar ben je weer eens afhankelijk van zo’n 
automatisch klotescorebord, dan weet je dat 
valsspelen ‘m niet wordt…

COLUMN

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Ananas Del Monte 
       per stuk  1.49
Cantaloupe Meloen  
       per stuk  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Baby Leaf Slamix per zak 1.29
Paprika Stoplicht  3 stuks 0.99

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘t Smidje in Mariahout 
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘t Smidje’, Mariastraat 11, 
Mariahout.

Riek en Tiny 
De bewoners zijn Riek en Tiny Gilsing. 
Zij bouwden dit huis tweeënveertig jaar 
geleden. De kinderen zijn het huis uit. 
Riek en Tiny  genieten van hun vijf klein-
kinderen. Tiny is afkomstig uit een fami-
lie van smeden. Opa Hein Gilsing was 
smid, vader Janus was smid, oom Hein 
was smid en broer Hein was smid. Het 
vak werd doorgegeven van vader op 
zoon. Ook Tiny was smid, maar hij be-
landde niet in de smederij van zijn vader, 

maar bij Bavaria in de smederij. In 2005 
ging Tiny met vervroegd pensioen.

Boerensmid of Siersmid
“Een boerensmid maakt nuttige voor-
werpen, die niet per se mooi hoeven te 
zijn”, legt Tiny uit, “bijvoorbeeld een 
schop een riek een bijl. Een siersmid 
maakt dingen die mooi zijn.” Als De 
MooiLaarbeekKrant even de blik door 
de kamer laat dwalen, valt het oog op 
de prachtige hanglamp, de mooie ijze-
ren schouw met kachel, het prachtig 
bewerkte haardstel, de mooie ijzeren 
boogdeur en het kunstige verwarmings-
rooster. Tiny’s voorkeur lijkt duidelijk uit 
te gaan naar het siersmeden. “Maar met 
het boerensmeden moest de smid vroe-
ger wel de kost verdienen”, vertelt Tiny.

Smeden in opdracht
“Als ik door Laarbeek fiets of loop, zie 
ik menig schoorsteenkapje, buitenlamp-
je, windvaantje, hekje, gevelopschrift, 
dat door mij is gemaakt”, vertelt de 
Mariahoutenaar. Verenigingen als de 
voetbalclub en het Servatiusgilde wis-
ten hem te vinden. Trots toont Tiny zijn 
fotoboek met gefotografeerde kunst-
stukjes. Tiny zegt dat hij ook veel heeft 
gemaakt voor de kerk en de gemeente. 
Toen de renovatie van het gemeentehuis 
in Lieshout klaar was, kwam Dries van 
Agt de opening verrichten. “Ik wilde 
daar eigenlijk niet bij zijn”, vertelt Tiny 
bescheiden. Maar Dries stond erop dat 
de smid bij de opening aanwezig moest 
zijn. “Ik heb hem toen nog halsoverkop 
op moeten bellen op zijn werk”, vult 
Riek aan.

Nog meer hobby’s
Een andere hobby is werken met ge-
brandschilderd glas. Deze hobby doet hij 

samen met Riek. Trots laat hij de prach-
tige resultaten zien in het speciaal inge-
richte atelier met oven. Daarnaast is Tiny 
een fanatiek mountainbiker. Ze wande-
len samen veel. “Het Pieterpad hebben 
we in dertien en een halve dag gelopen, 
van Groningen tot Maastricht”, zegt 
Riek. De tuin, met de prachtige ijzeren 
ornamenten ligt er onberispelijk bij. “Ik 
doe het grof werk”, vertelt Tiny lachend, 
“Riek het fijne werk”. 

Huize ’t Smidje
Tiny vertelt verder: “Ik heb in Mariahout 
twee bijnamen, waar ik trots op ben. Bij 
de senioren noemen ze me vaak ‘Tineke 
van ome Janus’, de rest van Mariahout 
noemt me ’t Smidje. “De eerste naam is 
te lang om op dit huis te zetten”, grapt 
Tiny. “Dus is het ’t Smidje geworden!”

Riek en Tiny Gilsing, 
bewoners van huize ‘t Smidje’

Eigenaren:         Jelle de Jongh, Jantine de 
                         Jongh, Roland Lorenzini
In gesprek met: Jantine de Jongh
Locatie:            Grand Café Stout, Aarle-Rixtel 
Datum:            5 augustus 2014
Tijd:           10.00 – 11.30 uur 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

‘Goedemorgen Jantine!’ wordt diverse keren 
vanaf de straat geroepen. Sommigen maken 
even een praatje. Het is duidelijk dat Grand 
Café Stout haar naam gevestigd heeft in Aarle-
Rixtel, en dat in slechts één jaar tijd. Op het 
terras vertelt Jantine (25) over het ontstaan van 
deze zaak en haar compagnonschap met haar 
broer Jelle (27) en haar partner Roland (29). 
Een familiebedrijf waar het bruist van ideeën 
en het enthousiasme van afspat. 

Jullie runnen vier ondernemingen (Café De 
Vrienden, Conferentiecentrum De Couwenbergh, 
Content Totaal Catering en Grand Café Stout). 
Laatstgenoemde is jouw pakkie-an?
“Ja. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Jelle is het gezicht van De Couwenbergh en 
Content Totaal Catering. Ik ben verantwoorde-
lijk voor Grand Café Stout. Roland werkt op alle 
locaties en is verantwoordelijk voor al het eten. 
Café De Vrienden doen we samen.”

Maar het werkt wel samen als één bedrijf?
“Ja, het werkt echt als één bedrijf. We helpen 
elkaar waar nodig. Ik ben bijvoorbeeld ook ver-
antwoordelijk voor alle personeelszaken. We 
hebben 45 mensen op onze loonlijst staan. Ik 
voer sollicitatiegesprekken, begeleid stagiaires 
en maak de planningen. En zo heeft ieder zijn 
taken.”

Werken met jouw broer én jouw partner. Is dat 
een goede combi? 
“Ja, het werkt perfect. Zowel zakelijk als privé 
gaat dit goed. Natuurlijk gaat het wel vaak over 
werk. Als we bijvoorbeeld met ons gezin gaan 
uit eten. Wij kijken met ‘horecaogen’ en pra-
ten dan vaak over wat je ziet of doen spontaan 
nieuwe ideeën op. Wij zien het alle drie niet als 
een probleem, maar vinden het juist heel erg 
goed gaan zo.”

Jelle was al mede-eigenaar van De Vrienden, 
De Couwenbergh en Content Totaal Catering. 
Toen de plannen voor Grand Café Stout kwa-
men, kwam jij in beeld. Hoe is dit ontstaan?
“Al van kleins af aan heb ik een ontzettende 

goede band met Jelle. Daarnaast heb ik zelf al-
tijd in de horeca gewerkt. Het begon als bijbaan, 
maar ik vond het zo leuk dat ik hierin verder 
wilde. Jelle en ik vullen elkaar goed aan. We zijn 
anders, maar versterken elkaar daarmee. Op de 
plek van Stout zat eerst café ’t Heuveltje. Dit 
café had een beperkte doelgroep. Wij dach-
ten dat in Aarle-Rixtel een horecagelegenheid 
moest komen voor een heel brede doelgroep: 
een grand café. Maar eigenlijk zijn we dat niet 
echt.”

Leg eens uit. 
“Nou, je kunt hier letterlijk alles. Je kunt ’s och-
tends al een kop koffie drinken, je kunt lun-
chen én dineren. Gasten zeggen wel eens dat 

onze kwaliteit van eten erg goed is, waardoor 
de naam grand café ook niet ‘terecht’ is. Na de 
bouwvak beginnen we met de bouw van een 
serre, waardoor we dertig extra zitplaatsen krij-
gen – nu zijn het er veertig in totaal. Met de 
komst van deze serre, creëren we ook een bor-
rellocatie, waardoor mensen ook ’s avonds nog 
een afzakkertje kunnen komen nemen. Niet zo-
als in een kroeg, met heel harde muziek, maar 
gewoon gezellig aan een hangtafel met leuke 
achtergrondmuziek. Dus ja… wat is de goede 
benaming voor deze horecazaak? Wij weten het 
niet …”

Veel mensen zullen zich afvragen hoe jullie aan 
de naam Stout komen. 
“Die is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Iemand 
riep het als grapje. We hadden uiteindelijk drie 
namen. We belden willekeurig mensen op om te 
vragen welke naam zij het beste vonden. Bijna 
100% koos voor ‘Stout’, met argumenten als 
‘jullie trekken de stoute schoenen aan’ en ‘jullie 
zijn ook wel een beetje ondeugend’. Zo werd 
Grand Café Stout een feit.”

Hoe kijk je terug op het eerste jaar?
“We hebben een fantastisch eerste jaar gehad. 
We hebben Stout in de loop van het jaar zien 
groeien. Mensen voelen zich hier thuis. Het is 
een soort van ontmoetingsplek. Er komen veel 
fietsers langs, we hebben hier wifi, zitten op een 
mooie plek in het dorp en ons eten is van goede 
kwaliteit. De komst van de serre maakt Stout 
helemaal compleet.”

Grand Café Stout is dagelijks (behalve maan-
dags) open vanaf 10.00 uur. In de winter is het 
grand café geopend vanaf 11.30 uur. Je vindt 
Stout aan de Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. 
Meer informatie: www.grandcafestout.nl. 

Jantine de Jongh voor Grand Café Stout in Aarle-Rixtel

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

OP DE KOFFIE BIJ...  GRAND CAFE STOUT
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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: Winnaar:

Roshan Pashedi Yeganeh 
uit Lieshout

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Marielle van Loon

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker
AFDWINGEND

AFSTELLING

BAANLOPERS

BEURSLEDEN

COMPRESSOR

DRIEPUNTER

ERKENTENIS

HOSPITANTE

INKOOPPLAN

JONKVROUWE

KAAIMANNEN

KRAAMVROUW

LAADBAKKEN

LOONBEGRIP

MOLECULAIR

NETNUMMERS

POLITIEBUS

QUICKSTEPS

REPERTOIRE

SPOTLIGHTS

STOMERIJEN

TAALAANBOD

UITVERKOOP

ZOGENAAMDE

Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde vetten zijn zeer ongevoelig voor hitte 
en oxidatie door bijvoorbeeld zonlicht of contact met zuurstof. Daarom is het van nature langer houdbaar en wordt het 
minder snel ranzig of giftig tijdens het bakken.Kokosolie gaat dan ook tot wel 15 keer zo lang mee in de frituurpan dan 
gangbare frituuroliën en heeft doorgaans een natuurlijke houdbaarheid van wel 2 jaar na productie. Veel mensen bakken 
in ‘populaire’ oliën zoals zonnebloemolie of sojaolie. Deze oliesoorten hebben een hoog gehalte aan meervoudig onverza-
digde vetzuren (MOV). MOV zijn echter juist zeer gevoelig voor hitte en oxidatie omdat de moleculen meerdere zo-
geheten dubbele bindingen bevatten. Genoeg redenen om uw frietjes of vlees te bakken in kokosolie of......jazeker u 
kunt er ook uw boterham mee besmeren ipv boter! Kokosolie is verkrijgbaar in ‘t Verswarenhuys in flesjes of potten. 
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Heerlijke Italiaanse Tiramisu (schaal)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 7,5 dl koude koffie
• 3 el rum
• 2 eieren
• 3 el witte basterdsuiker
• 250 gr mascarpone
• 2,5 dl room
• 16 lange vingers
• 2 tl cacaopoeder

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

Meng de koffie en de rum samen. Splits de eieren en bewaar apart 
het eigeel en eiwit. Klop de eidooiers met de bastaard suiker goed 
luchtig met de mixer. Meng er met een spatel de mascarpone 
doorheen. Klop de slagroom op tot yoghurtdikte en meng deze 
ook door het geheel. Klop in een schone vetvrije kom de eiwitten 
op tot deze stijf zijn. Spatel dit ook rustig door het geheel zodat al-
les mooi luchtig blijft. Doop de helft van de lange vingers in de kof-
fie zodat ze de koffie goed opnemen. Maak van de natte koekjes 
een bodem in een schaal. Verdeel nu de helft van het mascarpone-
mengsel erover en strijk glad. Doop nu de rest van de koekjes in de 
koffie en maak een tweede laag. Verdeel er nu de andere helft van 
het mengsel op en strijk het geheel goed glad. Bestrooi het met de 
cacaopoeder en laat het 2 uur in de koeling opstijven.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

4 8 6

2 1

5 3 4

3 7 5 4 9

4 5

1 6 9 8 4

2 9 6

8 7

5 1 2

Puzzle #277561

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFDWINGEND AFSTELLING BAANLOPERS
BEURSLEDEN COMPRESSOR DRIEPUNTER
ERKENTENIS HOSPITANTE INKOOPPLAN
JONKVROUWE KAAIMANNEN KRAAMVROUW
LAADBAKKEN LOONBEGRIP MOLECULAIR
NETNUMMERS POLITIEBUS QUICKSTEPS
REPERTOIRE SPOTLIGHTS STOMERIJEN
TAALAANBOD UITVERKOOP ZOGENAAMDE

    

Zoek de 10 verschillen
VAKANTIE: OOST - WEST, THUIS BEST
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34 %
goedkoper

0.85
v   van 0.89

0.99
v   van 1.49

1.55
v   van 1.65

2.89
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 06-08-2014

3.49

4.99

24-UURS TIMER
8 GB GEHEUGEN

16.99

79.9999.99

1.99

3.49 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 10-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

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

Advocaat
0.5 l

Vissticks
450 g

Andijvie
300 g

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

470 g

Indiase 
kooksauzen

7" Tablet-PC

Op netstroom of 
snoerloos te gebruiken.

Epilator

Voor koffi ebonen 
of gemalen koffi e.

Koffi ezet-
apparaat

Diameter: ca. 26 cm, hoogte: ca. 6.5 cm.

Bakvorm

Diverse soorten.
Vanaf woensdag 06-08-2014.

Bloeiende tuinhibiscus Rozen*

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

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm. 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

Laarbeeks gerst wordt volop geoogst 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel – Bijna twintig boeren stapten vo-
rig jaar in het project ‘Boer, Bier, Water’ waarbij 
zij eigen brouwgerst gingen telen. Het project 
ontstond door een gezamenlijk initiatief van 
onder andere Bavaria en de ZLTO. Na de af-
gelopen tijd al het wintergerst van de akkers 
te hebben gehaald, kan nu ook het zomergerst 
geoogst worden. Dinsdagmiddag vond daar-
om, midden in het gerstveld bij De Brabantse 
Kluis, een proostmomentje  plaats. 

De afgelopen twee jaar hebben de verschillende 
partijen onder de vlag Boer Bier Water de han-
den ineen geslagen en projecten ontwikkeld om 
de bodem en het water in Laarbeek gezond te 
houden. Naast bijvoorbeeld het terugdringen 
van bestrijdingsmiddelen en het efficiënt (her)
gebruiken van water is ook het verbouwen van 
brouwgerst één van de projecten. Het gerst is 
bestemd voor Swinckels’, een premium pilsener 
van Bavaria waarbij alleen gebruik wordt ge-
maakt van eerste klas, verse ingrediënten.  
Jan-Renier Swinkels, directievoorzitter van 
Bavaria, licht toe: “Wij kunnen op deze manier 
lokaal onze gerst inkopen en de inwoners van 
Laarbeek kunnen genieten van de bijzonder 
fraaie aanblik van goudgele gerstvelden. We 
moeten zuinig zijn op onze natuurlijke bron-
nen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen 
er nog van kunnen genieten. En wat is er dan 
mooier om je daar samen met je directe omge-
ving voor in te zetten.”
 
Bavaria presenteerde twee maanden terug een 
fietstocht door de landelijke omgeving van 
Laarbeek: de Boer Bier Water fietsroute. Deze 
tocht laat fietsers kennismaken met 7 gerst-
velden in Laarbeek die onderdeel uitmaken 
van het project. Het bijbehorende boekje met 
aanvullende informatie is gratis verkrijgbaar bij 
het Bavaria Brouwerijcafé, tevens startpunt van 
de route. Het boekje bevat, naast de volledige 
route, ook achtergrondinformatie over de gerst-
velden en de desbetreffende agrariërs. Na 35 
kilometer eindigt de route weer bij het Bavaria 
Brouwerijcafé. 

Het gerst op de boerderij van Van de Ven-Vogels werd onlangs ook geoogst

Mariahoutenaar Mari van de Rijt stuitte op een wel 
heel aparte manier van een fiets stallen. Hij trof 
deze ‘fietsenstalling’ aan op het Meerven in Ma-
riahout. 

Mooi Gespot
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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

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

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

De Hei in Mariahout is vanaf dinsdag 5 augustus gedurende drie weken afgesloten voor door-
gaand verkeer. Dan start N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij namelijk met reparatie-
werkzaamheden aan hun pijpleiding ter hoogte van De Hei 21. Hiervoor wordt een bouwput 
gegraven in de rijbaan die wordt afgesloten met bouwhekken. Bewoners en hulpverlenings-
diensten zullen tijdig worden geïnformeerd door de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschap-
pij. Doorgaand verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via omleidingsborden. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie Kern              Ingediend d.d.             Werkomschrijving
De Hoge Regt                        Beek en Donk       24-07- 2014                bouwen 6 starterswoningen

Ingetrokken omgevingsvergunning
Locatie                              Kern                    Ingetrokken d.d.        Werkomschrijving
Achterbosch 10            Lieshout           22-07-2014                gedeeltelijk veranderen bedrijfs-
          ruimte naar woonhuis/bedrijf
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

De politie controleert de komende tijd regelmatig de snelheid op de N615, waarbij met name 
aandacht uitgaat naar de Lieshoutseweg in Beek en Donk, het stukje weg vanaf de Beekse Brug 
tot aan het kombord richting Lieshout.  In onderstaande tabel een overzicht van de gehouden 
snelheidscontroles op de Lieshoutseweg, waaruit blijkt dat de hoogst gemeten snelheid 114 
km/uur bedraagt, waar een snelheid is toegestaan van 50 km/uur.

De snelheidscontroles hebben als doel om de verkeersveiligheid te vergroten. Een te hoge 
snelheid is namelijk vaak een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. 

De extra controles worden gehouden omdat bij de politie klachten binnen kwamen over de 
snelheden waarmee op de N615 wordt gereden. Pas als de snelheid weer afneemt zal de politie 
het aantal metingen verminderen. In de analyse die de politie maakte over de Lieshoutseweg 
is ook meegenomen dat er vlak in de buurt een nieuwe wijk - de Beekse Akkers - in aanbouw is. 
Daardoor wordt het steeds drukker bij een oversteekplaats voor fietsers, vlak bij een bushalte.

Op woensdag 13 augustus 2014 vervalt de middag- en avondopenstelling van het gemeente-
huis van Laarbeek.

Op zaterdag 13 september wordt de Dag van de Democratie gevierd. Het gemeentehuis van 
Laarbeek is geopend van 11.00 tot 16.00 uur om u kennis te laten maken met democratie, 
politiek en de rol van politici en politieke partijen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het 
democratisch besluitvormingsproces van de gemeente. Op deze manier willen we de mensen 
laten beseffen hoe belangrijk het is dat men in vrijheid hun stem kan laten horen. Komt u ook?

Meer informatie over de nadere invulling van deze dag volgt in volgende edities van De Laar-
beeker en via onze website www.laarbeek.nl.

In week 35 wordt begonnen met het vervolg van het asfaltonderhoud 2014.
De planning is als volgt:
Week 35
• Kruising Vossenberg; uitvoeringsduur enkele dagen
• Gedeelte Meerven; uitvoeringsduur circa 1 week
• De Biezen; uitvoeringsduur circa 2 weken
Week 36
• Croylaan; uitvoeringsduur circa 2 weken
Weekend van 6 en 7 september
• de kruising Klokkengieterstraat - Helmondseweg wordt volledig afgesloten in verband 

met asfalteringswerkzaamheden.
 
Voor de kruising Klokkengieterstraat – Helmondseweg zal een omleidingsroute geplaatst wor-
den. Omdat de overige wegen geen doorgaande routes zijn zullen hier geen omleidingsborden 
geplaatst worden. Eén week voor aanvang zullen informatieborden geplaats worden die aan-
geven dat de weg afgesloten wordt.

Alle aanwonenden zijn of worden op de hoogte gebracht.

In week 32 begint Akse Media weer met de actualisatie van de adressen voor de gemeentegids 
van Laarbeek. 

Aan alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, wordt 
vanaf de start een automatische mailing verzonden waarmee men kan reageren en/of via inter-
net de eigen gegevens naar wens kan aanpassen. De overige adressen worden in de periode van 
actualisatie telefonisch benaderd.

Let op: als u ook graag uw vereniging of organisatie in de gemeentegids wilt zien dient u deze 
zelf aan te melden voor eventuele plaatsing in het adressengedeelte!

Men kan voor mutaties van en/of nieuwe aanmeldingen op de volgende manieren reageren: 
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Laarbeek) 
• telefonisch: (0223) 673010 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Laarbeek), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Bezwaarschriften

Werkzaamheden De Hei Mariahout

Aanvragen omgevingsvergunning

Snelheidscontroles Laarbeek

Beperkte openstelling gemeentehuis 

Dag van de Democratie

Asfaltonderhoud

Actualisatie gemeentegids

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

voor: gewijzigd bouwen van een woning
locatie: Leekbusweg 4 in Beek en Donk

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het pas op 21 juli 2014 binnen komen van de 
aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 september 2014.

Belanghebbende kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de 
datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet 
algemene bepalingen en omgevingsrecht

Datum 
controle

Aantal 
gecontroleerde 
voertuigen

Aantal 
overtredingen

Hoogst 
gemeten 
snelheid

18.04.2013        556             141          114
26.06.2013        532             54           85
02.07.2013        1146             296          88
30.08.2013        1981             904          87
18.09.2013        1250             154          89
11.11.2013        1462             312          102
09.01.2014        1049             277          84
26.02.2014        1264             319          97
17.03.2014        954             62           81
15.04.2014        3000             457          90
16.06.2014        1629             181          85
01.07.2014        1433             124          95
08.07.2014        245             39           88
12.07.2014        1013             237          89
15.07.2014        1388             166          83
16.07.2014        75             3           66
16.07.2014        1064             162          82

VKS Autoservice en CCS Laarbeek 
wensen u een fijne vakantie

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341
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Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie                         Kern  Werkomschrijving            Activiteit Verzonden
Nieuwstraat 2          Beek en Donk        plaatsen dakkapel            bouwen         28-07-2014

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

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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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

Poepende Buizerd
Deze buizerd zat op een paaltje tussen 
de weilanden op de Heikant in Aarle Rix-
tel. Ik zat te kijken of hij toevallig op een 
prooi ging duiken, maar in plaats daarvan 
trok hij zijn staart omhoog en poepte er 
lustig op los.
De buizerd is waarschijnlijk wel de bek-
endste Nederlandse roofvogel. Het is een 
stevige vogel, niet erg goed toegerust op 
het vangen van snel bewegende proo-
ien zoals valken dat kunnen. Buizerds 
moeten het dan ook meer hebben van 
muizen, zieke konijnen, wormen en aas. 
Dat aas werd hen helaas noodlottig; in 
het verleden (en nog steeds!) werden 
buizerds vergiftigd door mensen die de 
roofvogels als concurrenten beschouw-
en. Gelukkig zijn deze praktijken sterk af-
genomen, waardoor het aantal buizerds 
sterk is toegenomen. 
In de winter overwinteren in onze streken 
grote aantallen Scandinavische buizerds, 
die massaal op paaltjes in weilanden en 
langs snelwegen neerstrijken. Ze doen 
zich, vaak ten koste van hun eigen leven, 
te goed aan verkeersslachtoffers langs 
onze snelwegen. In de trektijd kunnen 
groepen van vele tientallen buizerds 
worden gezien, die hoogte proberen te 
winnen door een warme luchtstroom 
onder de brede vleugels te vangen. Door 
van deze thermiek gebruik te maken 
kunnen ze met een minimale inspanning 
grote afstanden afl eggen.

Ook boven ons Mooie Laarbeek is dit 
tafereel soms in de lucht te bewonderen.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
De Heikant, Aarle-Rixtel

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

Wij zijn OPEN tijdens de 
bouwvakvakantie!

Maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 10.00 uur 

Op zaterdag en zondag gesloten.
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MooiLaarbeekkrant

Wie weet waar dit was?
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 enkele reacties binnen: 
Dit was voorheen Pelgrimsrust. Tegenwoordig is het restaurant 
De Pelgrim 
Groet, Gsm vd Broek

Op de foto in De MooiLaarbeekKrant staat: 
Het Café van Nel Vesters-van Hoof aan de Mariastraat in Mariahout. Leuke bijkomstigheid is dat wij precies 50 jaar gele-
den op 12 juni 1964 in dit café onze bruiloft gevierd hebben. Het kwik steeg op deze dag naar 32 graden.
Gerard en Gonnie Claessens - Dekkers uit Mariahout                              

Mooi Dier
Op zoek...
Dit knappe, stoere kitten is Rees en het allerliefste 
manneke dat je je maar voor kan stellen. Rees is als 
vondeling van 2 weken oud met zijn broertje en 
zusjes bij ons in de dierenopvang terechtgekomen. 
Zijn moeder was helaas overreden en Rees is met 
het flesje grootgebracht bij een gastgezin waar 
hij in huiselijke kring is opgegroeid. Hij is erg 
nieuwsgierig, maar ook heel knuffelig. Hij vindt 
het heerlijk om lekker over zijn buikje gekroeld te 
worden en ligt graag bij je op schoot. Een doos 

is zijn favoriete speelgoed, lekker verstoppertje spelen en de andere kittens laten 
schrikken, daar heeft Rees wel lol in! Wie wil er met Rees spelen?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Rees kijk dan op onze site, 
www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Rees
Leeftijd:     13 weken

Ons Groene Hart op schaal niveau, de 
Groene Long. Fietsend vanuit hartje 
Beek, hartje Donk of binnendoor vanaf 
het kanaal, een lint aan groen dwars 
door het dorp. Op zoek naar de ver-
binding met de natuur, wel geheel op 
Nederlandse wijze: gestructureerd en 
binnen de lijntjes. Maar ook een oase 
voor rust, ontspanning & recreatie. Even 
happen naar lucht na onze stressvolle 
werkdag.
 
Voorheen was het stukje long rondom 
de kiosk allerminst uitnodigend. Donker, 
smerig & verlaten... Het oogde romme-
lig, gesnoeid werd er niet en dat onkruid 
niet vergaat werd ook daar in één oog-
opslag duidelijk. In de hoek één verval-
len woning, nooit geweten of er über-
haupt iemand woonde. In de tijd dat de 
kinderfiets nog groot genoeg voor me 
was en onze creatieve geest ongeremd 
zijn gang kon gaan was het eerder een 
spookhuis dan een droomhuis.
 
Nu, vele jaren en enkele kwaliteitsim-
pulsen later, is dit stukje veranderd in 
een fijn plekje Laarbeek. De komst van 
het Parkpaviljoen heeft gezorgd voor 
een stukje extra longinhoud. De trans-
formatie van spookhuis naar droomhuis 
geeft de omgeving meer kleur en de 
naam Muziektuin klinkt ineens weer als 
muziek in de oren. Hoe heerlijk is het 
nu, na een stukje fietsen bij 28°, even 
een witbiertje op het terras op de vlon-
der!?
 
Niet ieder pand in Laarbeek treft het zo-
als het Parkpaviljoen. Het is een school-

voorbeeld voor de problematiek waar 
menig gemeente of stichting mee aan 
het stoeien is. Panden raken in verval 
want onderhoud is kostbaar en mis-
schien op de langere termijn verloren 
energie. Slopen is te duur of sowieso 
geen optie vanwege het verlies van cul-
turele waarde. Dus wat rest is de zoek-
tocht naar een creatieve inpassing en 
een investeerder die er zijn handen aan 
durft te branden.
 
Een stad als Eindhoven grossiert in her-
ontwikkeling. Strijp-S, eens het klop-
pend hart van Philips, is het broed-
paradijs geworden voor onze nieuwe 
creatieve, ondernemende generatie. Zo 
ook de Noordkade in Veghel. Rottende 
appels omgetoverd tot inspirerende 
succesformules. Maar het dorp is geen 
stad. De aantrekkingskracht van buiten-
af is in een dorp beduidend minder, de 
uitdaging des te groter.

Het oude postkantoor is een doorn in 
het oog, maar het pand waar Van Ko-
ningsbrugge gevestigd was straalt uit 
waar het ooit voor is gebouwd en de 
Donkse kerk en de parochie zijn niet 
weg te denken uit ons straatbeeld. De 
lef en visie om ons culturele goed in 
ere te houden of om ons straatbeeld te 
verrijken zit in onze ondernemende ge-
meenschap. Het is slechts een kwestie 
van tijd, maar ik ben ervan overtuigd 
dat ook de parels in Beek en Donk hun 
functie in de maatschappij weer gaan 
vervullen. Geen spookdorp, maar een 
droomdorp!

Van Spookhuis tot Droomhuis

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Amusementsavond in Zonnetij Aarle-Rixtel

Fietstocht KBO Beek en Donk

Kindervakantieweek Lieshout zoekt materialen 

Seniorenmiddag in theater met Laarbeekse prominenten

Aarle-Rixtel - Op donder-
dag 14 augustus speelt in de 
Ontmoetingsruimte van Zonnetij, 
blaaskapel Zwarte Fanfare uit  Aarle-
Rixtel. 

De blaaskapel bestaat 38 jaar en speelt 
vlotte polka’s en walsen, maar ook 
staat populaire en solistische muziek 
op het programma. Door hun voor-
liefde voor Tsjechische blaasmuziek 
is de kapel in het verleden vaak naar 
Tsjechië afgereisd voor een aantal op-
tredens. Op een van deze reizen werd 
Stefan, de bassist, verliefd op Katka, 
zangeres bij een bevriende blaaska-
pel. Nu zingt Katka alweer bijna 15 
jaar bij de Zwarte Fanfare samen met 
onze dirigent Mart Kusters. Verder 

hebben ze ook reizen gemaakt naar 
Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, 
België, Italië en de Verenigde Staten 
van Amerika. De Zwarte Fanfare 
speelt van 19.30 uur tot 22.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Door de belangeloze medewerking 
van de Zwarte Fanfare is de toe-
gang gratis. De Ontmoetingsruimte 
van Zonnetij is gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte welkom.

Beek en Donk - De jaarlijkse dagfiet-
stocht voor leden van KBO Beek en 
Donk wordt gehouden op  donderdag 
21 augustus. Het  wordt weer een 
mooie tocht door het Brabantse land-
schap.

Deelnemers vertrekken om 9.30 uur 
vanaf het Heuvelplein. De afstand be-
draagt ongeveer 60 km en er wordt een 
tempo aangehouden van 15 km per 
uur. Tijdens de tocht is er op tijd een 
rust en een koffie- en lunchpauze. Na 
afloop wacht er in Herberg ’t Huukske 
een diner voor de deelnemers.

De kosten voor deze dag zijn €22,50 (in-
clusief diner en 1 consumptie). Opgave 
en betaling voor 14 augustus bij: Stien 
van Duijnhoven, Kapelstraat 45 te Beek 
en Donk of bij Marie-Christine van der 
Heijden, Magnolia 9 te Beek en Donk. 
Bij slecht weer gaat deze fietstocht door 
op donderdag 28 augustus.

Lieshout - Nog een paar weken en dan 
gaat de kindervakantieweek Lieshout 
weer van start. Het thema van deze week 
is zoals bekend superhelden, wat dat 
allemaal met zich mee gaat brengen? 
Wie weet, nog enkele weekjes geduld.

Voor onze kindervakantieweek zijn we 
nog op zoek naar plaatmateriaal en bal-
ken/planken (hout). Ben je in bezit van 
veel plaatmateriaal, balken en/of plan-
ken en wil jij deze ter beschikking stellen 
aan de kindervakantieweek, neem dan 
aub contact met de organisatie op via 

info@kvwlieshout.nl of telefoonnummer 
06-19202829 (Coen Verbakel). Gelieve 
na 18.00 uur te bellen.

Zij komen de spullen ophalen in de peri-
ode van 14 t/m 16 augustus. Alvast be-
dankt voor jouw medewerking.

Mariahout – In het Openluchttheater 
Mariahout vindt op woensdag 20 au-
gustus vanaf 13.30 uur een speciale 
‘seniorenmiddag’ plaats. Deze middag 
met de titel ‘Ten Blakke’ zal geopend 
worden door het Seniorenorkest, waar-
na Carlos Donkers en Henrie Bouwmans 
gasten ontvangen uit Laarbeek. 

Op het podium van het theater staat 
een grote ‘Brabantse’ tafel waar pater 
Wester en broeder Josep, burgemeester 
Ubachs en de ouders van Guus Meeuwis 
de gasten zullen zijn. De gesprekken die 
gevoerd worden, zullen worden  af-
gewisseld met optredens van Carlos 
Donkers uit Lieshout.

Deze middag wordt georganiseerd door 
de KBO’s van Laarbeek als afsluiting van 
de Zomeractiviteiten 2014 en er wordt 
een entree gevraagd van €5,00 per per-
soon. U ontvangt een gratis consumptie. 
Bij slecht weer vindt de middag in het 
Buurthuis plaats.

Historische beelden

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Vakantie kienen in Lieshout
Lieshout - Op dinsdagavond 12 augus-
tus wordt er een vakantie kienavond 
gehouden in het Dorpshuis te Lieshout. 
Omdat het vakantietijd is, worden de 
prijzen enigszins aangepast en bestaan 

deze voornamelijk uit levensmiddelen.

Kom kienen en win een van de prach-
tige prijzen. De zaal is om 19.00 uur ge-
opend. Het kienen start om 20.00 uur. 

Er zijn ruime parkeerplaatsen naast de 
school. Iedereen is van harte uitgeno-
digd voor een avondje gezellig kienen 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 in 
Lieshout.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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 zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

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

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

TE HUUR
Opslagruimte te huur à 30 euro per m² 
per jaar. Aantal meters n.o.t.k. Tevens geï-
soleerde ruimte  te huur. Meer info via: 
06-51348284

TE KOOP
Te Koop: Stuk bosgrond 3510 m2, Stek-
kermortel (Mariahout). Tel 0499-473194 
of mail a.bles3@upcmail.nl

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

Fiat Doblo, Dynamic, 2009, 64.000 km, 
champagne/beige metallic, hoge instap, 
zeer goede zitstoelen en zeer veel (koffer)
ruimte. €8.500,00. Tel. 06-43067677

Mooie jonge hangoorkonijntjes twee-
kleurig. €5,00. Tel. 0492-463452 

Diverse Keulse potten, vanaf €4,00. Info, 
tel. 0492-382328

Lundby poppenhuis jaren 70. Info, 
tel. 0492-382328

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Dieuwke van den Hurk

Als ik ergens niet van hou… 
dan zijn het nutteloze 
verjaardagscadeautjes. Dat heb 
ik van thuis uit meegekregen. 
In mijn Aelese kindertijd haalde 
ik bij Café ´t-Heuveltje voor 
mijn vader regelmatig een doos 
sigarenknotsen die hij cadeau wilde 
doen en dondersgoed wist dat 
diezelfde doos weer terugkwam zo 
gauw hijzelf jarig was! Als je alles al 
hebt, wat moet je dan nog vragen? 
Daarom gaf ik mijn vriendin voor 
haar verjaardag een wandeling 
cadeau die ik zou organiseren. 
Uiteraard moest ze zélf wandelen. 
Een soort voetreis naar Rome, 
maar dán anders! Nou ligt er in de 
Spaanse kustplaats Calpe een rots 
in zee, die in een historisch verleden 
van de Olta-berg is komen rollen. 
Qua vorm lijkt hij precies op de 
apenrots van Gibraltar waardoor 

Spanje dit dé pilaren vindt waarop 
het land rust. Ondanks dat de rots 
van Gibraltar Engels grondgebied 
is… maar tóch! De rots in Calpe 
heet officieel Peñon-de-Ifach. Dat 
het een heftig verjaardagsklimmetje 
zou worden wist ik wel maar er 
hadden al zoveel mensen bóvenop 
de-Ifach gestaan. Dat wilde ik óók!
En zo klom ik met vijf vriend(inn)en 
naar het kruisbeeld op de top waar 
wij ontvangen werden door een nest 
jonggeboren kittens. Wat deden die 
nou hier! Normaal gesproken heb 
ik geen last van hoogtevrees maar 
wat er tijdens deze wandeling met 
mij gebeurde begrijp ik tot de dag 
van vandaag nog niet. Misschien 
lag het aan de vele negatieve 
mediaberichten. Wéér iemand van 
de-Ifach in zee gevallen, zo dood 
als een pier! Met enige regelmaat 
hangt er een helikopter rondom 

de-Ifach… op zoek naar 
overlevenden of zoekgeraakte 
personen. Dat gebeurt zelfs zó 
vaak, dat er aan de voet van 
de-Ifach een helikopterplek 
gecreëerd is. Want, glijd je 
van het wandelpad, dan val 
je onherroepelijk op de rotsen 
te pletter. Ieder struikje, grote 
rotsblok of boomstam hield 
ik daarom stevig vast. Bang 
om weg te glijden. Toen 
begreep ik de uitdrukking: met 
knikkende knieën. Ik durf er om 
te verwedden dat ze het in de 
Hemel hebben horen trillen! 
Blij boven bij het kruisbeeld 

te zijn voor het uitzicht waarbij 
de torenhoge flatgebouwen van 
Calpe op kleine legoblokjes leken. 
Caramba… ik had het gehaald. 
Een slok water, boterhammetje wat 
foto´s… en TOEN begon de ellende. 
De afdaling - waarbij de meeste 
ongelukken gebeuren omdat de 
kiezelstenen met je aan de loop 
gaan - was véél gevaarlijker. Wat 
was ik blij weer op de boulevard 
te zijn en veilige grond onder mijn 
voeten te voelen.
Mijn jarige vriendin genoot. Ze 
had nog nooit zo´n geweldig 
verjaardagscadeau gekregen. 
Volgend jaar doe ik het tóch anders. 
Dan koop ik voor haar een doos 
sigarenknotsen! Toch was het een 
ervaring om op Peñon-de-Ifach 
te hebben gestaan. Mochten er 
Laarbeekers zijn die deze ervaring 
willen beleven. Ik wijs ze er met 
plezier naartoe want ik maak die 
wandeling NOOIT meer. Adios. 

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

Luchtpost

Spanje

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

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

Nu € 50,- aan accessoires cadeau
Wanneer u in augustus een nieuwe fi ets koopt.
Actievoorwaarden in de winkel.

Knikkende knieën

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Mels & Jenske

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

kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze speelgoedtrein wordt u 
aangeboden door: 

Intertoys Beek en Donk en 
DeMooiLaarbeekKrant

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Vanaf 1 mei nieuwe openingstijden:
Donderdag en vrijdag tot 19.00 uur geopend

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

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.

binnenhuisarchitectewoonstyliste
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MooiBoerdonk

…Boering’s beste
Boerdonk - Vanaf begin juli wordt op 
deze pagina aandacht besteed aan het 
initiatief van de Dorpsraad om Boerdonk 
bekendheid te geven als mooi dorp om 
in te wonen. Ter ondersteuning hiervan 
zijn vijf stickers ontworpen. Elke week 
komt een Boerdonkenaar aan het woord 
die vertelt over zijn of haar keuze voor 
een bepaalde sticker en de ‘band’ die ze 
hebben met Boerdonk. 

Facebook
De afgelopen drie weken stonden hier 
artikelen van trotse Boerdonkenaren. 
Ze motiveerde hun keuze voor de stic-
kers met de teksten: ‘I Love Boerdonk’,  
‘Boerdonk; en ik woon er’ en vorige week 
‘Boerdonk: Kei Skon’. Deze artikelen zijn 
nog te lezen op de Facebookpagina ‘wo-
neninboerdonk’. 

Boering’s beste
De vierde sticker die we zoeken is die 
met de toch wel pretentieuze tekst: 
Boering’s beste. Wanneer plakt iemand 
dit op zijn auto? Iemand die vindt dat 
hij zijn auto parkeert op het beste plekje 
van Boerdonk? Die zijn er veel! Maar 
sommige beste plekjes moeten nog ge-
maakt worden. Naast een interessant 
aanbod van bestaande woningen zijn er 
in Boerdonk ook volop mogelijkheden om 
je eigen beste plekje te creëren. 

Geluckweg
Aan de Geluckweg (what’s in a name?) 
bijvoorbeeld zijn zeven kavels beschik-
baar. Deze kavels zijn bestemd voor de 
bouw van vrijstaande woningen die de 
koper zelf mag bouwen. Er zijn geen 
wachtlijsten en/of voorinschrijvingen 
voor deze percelen, hier geldt het principe 
“Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. 
Meer informatie kan gevonden worden 
op de website van de gemeente Veghel.

Bestaande woning
Ook voor bestaande woningen is er volop 
keuze in Boerdonk. Via de webpagina 
www.woneninBoerdonk.nl is het actuele 
aanbod te bekijken. 

Slot
Volgende week aandacht voor het vijfde 
en laatste ontwerp: ‘Boerdonkenaar aan 
boord’. Bij wie zullen we dan aan tafel 
zitten?

Jeu de Boulescompetitie Boerdonk 
Boerdonk - De Jeu de Boulescompetitie 
is in volle gang. Twee-en-veertig deel-
nemers (21 teams) strijden in twee 
poules om de acht plaatsen in de finale, 
welke tijdens het dorpsfeest wordt ge-
houden.

Op zondagmiddag 24 augustus spelen 
de nummers één en twee van elke pou-
le, om het kampioenschap. De koppels 

die als derde en vierde eindigen, spelen 
op vrijdagavond 22 augustus om de ti-
tel ‘the Best of the Rest’, die in principe 
om de 5e plaats spelen. De nummers 
1 en 2 spelen eerst een kruisfinale en 
daarna de finale. Dit geldt ook voor de 
nummers 3 en 4. 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden 
op zondag 24 augustus, tijdens het 

dorpsfeest. De prijzen zijn dit jaar mede 
gesponsord door Agrarisch Boerdonk. 
Het is dus zeker de moeite waard om de 
finale te bereiken. 

Dr. Roeland Ceulen: ‘Ik wil dermatologische zorg voor iedereen toegankelijk houden’

Nieuwe ‘Ceulen Huidkliniek’ is een aanwinst voor Helmond
Inwoners van Helmond en omgeving 
kunnen vanaf 19 augustus terecht in 
een patiëntvriendelijke huidkliniek, pal 
naast het station. De ervaren derma-
toloog dr. Roeland Ceulen opent daar 
‘Ceulen Huidkliniek’. Zijn doel is: niet-
complexe zorg voor de huid (zowel ver-
zekerd als privé) toegankelijk maken en 
houden voor iedereen. Dit alles in een 
professionele setting, met hoge kwali-
teit. 

Spataders, huidkanker, aambeien, wrat-
ten, moedervlekken en acne: het zijn 
ongemakken die de levensvreugd flink 
kunnen bederven. Levensbedreigend 
zijn ze meestal niet. Ceulen ziet al jaren 
dat de zorgverzekeraars strenger wor-
den, wanneer het gaat om huidaandoe-
ningen. “Het behandelen van bijvoor-
beeld goedaardige vlekjes of spataders 
wordt steeds meer beschouwd als cos-
metische zorg, niet medisch noodzake-
lijk. Wie ‘mooi’ wil zijn, moet de behan-
deling zelf betalen, zo is de redenering. 
Maar patiënten hoeven het daar hele-
maal niet mee eens te zijn. Zij kunnen 
wel degelijk gebukt gaan onder ontsie-
ringen waar ze zich voor schamen, of 
zich toch wat zorgen om maken.” 

Verzekerd
Ceulen speelt op die ontwikkeling in. 
“Ik wil dat iedereen uit Helmond en 
omgeving die dat wil, over een paar 
jaar ook nog naar de dermatoloog 
kan. Daarom openen wij nu onze deu-
ren.  Zorg die op dit moment verzekerd 

is – of gedeeltelijk – is dat bij ons ook, 
mits er een verwijzing van de huisarts 
is. Zorg die cliënten nu al zelf moeten 
betalen, is bij ons gunstiger geprijsd 
dan in een ziekenhuis: wij hoeven im-
mers geen ondersteunende organisatie 
in stand te houden.” Ceulen Huidkliniek 
heeft ook grote expertise in huis op het 
gebied van behandeling met botox en 
fillers, lasertherapie (tatoeages, haar-
tjes, pigment of adertjes verwijderen) 
en huidverjonging/-verbetering. “Onze 
kwaliteit en deskundigheid zijn hoog, 
terwijl de persoonlijke aandacht en het 
comfort groter zullen zijn dan de mees-
te mensen waarschijnlijk gewend zijn. 
Daar gaan we ons voor inzetten!”

Ervaring
Ceulen zit al tien jaar in het vak. Hij 
werkte als dermatoloog-fleboloog in 
het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht – volgens de AD Top 100 het 
beste ziekenhuis van Nederland – en in 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
Ceulen is, en blijft, als staflid verbon-
den aan het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht.  Zijn kennis en ervaring zijn 
dan ook gegarandeerd . “Als Ceulen 
Huidkliniek wil ik de service die ik voor-
heen in ziekenhuizen bood, juist gaan 
uitbreiden. De ontvangst bij ons is per-
soonlijk, de wachttijd kort of zelfs af-
wezig, het tarief aantrekkelijk. Mensen 
worden persoonlijk begeleid en zullen 
amper andere cliënten tegenkomen. We 
zullen ook in de avond in het weekeinde 
werken. We zitten centraal in de stad en 

onze cliënten kunnen gratis parkeren in 
de parkeergarage.” 

In één keer
Het allergrootste voordeel is, volgens 
Ceulen: “Wij bieden het hele pakket 
van diagnose en behandeling in één 
keer, op één dag. Later terugkomen is 
in principe niet nodig.” Om dit te berei-
ken, wordt gewerkt met een ‘verticale 
lijn’: een huidtherapeut behandelt milde 
aandoeningen, de dermatoloog schrijft 
medicatie voor of voert een operatieve 

ingreep uit. Ceulen: “Altijd is de juiste 
professional aanwezig, passend bij de 
ernst van het ziektebeeld. De patiënt 
is daarvan de winnaar. Niets is te klein 
of te groot: de behandeling van een 
schimmelnagel, maar ook het herken-
nen van huidkanker is ons meer dan 
toevertrouwd.” Het team omvat, naast 
Ceulen zelf, twee huidtherapeuten en 
een receptionist. Er is een vacature voor 
een tweede dermatoloog en voor een 
huidtherapeut.

Hypermodern
Ceulen Huidkliniek bevindt zich in 
het ING-gebouw op de kruising 
Kasteeltraverse/Stationsstraat in 
Helmond. Het pand is deze zomer 
volledig verbouwd en hypermodern 
ingericht, met onberispelijke behan-
del- en operatiekamers. Op de website 
www.ceulenhuidkliniek.nl is een over-
zicht te vinden van de aandoeningen die 
vanaf 19 augustus worden behandeld. 
Hier zijn ook de contactgegevens te vin-
den voor vragen of meer informatie. 

Advertorial

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

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

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Gezocht: Collectanten in Laarbeek

Voor de gemeente Laarbeek zijn wij 
voor de maand Augustus 2014 op zoek 
naar collectanten. Dit i.v.m. de 
collecteactie die wij deze maand met 
een aantal lokale sportverenigingen zullen uitvoeren.

Mocht u interesse hebben om 
een aantal dagen per week 
te willen collecteren (tegen 
betaling, minimumloon) dan 
vernemen wij het graag.

Stuur uw CV per email naar: collecte@be-spotted.nl
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Ingestuurd door: Joyce Coolen - Onze dochters Janske, Sarah en Wies Coolen in de Jura in Frankrijk (Cascade du Herisson)

Ingestuurd door: Elske - Ginny, Finn en Tygo genieten 

van een boottochtje op het Grevelingenmeer in Zeeland

Ingestuurd door: Adrie en Marielle Hellings - Bor en Sep, vorig jaar nog in De MooiLaarbeekKrant bij ‘Mooi Dier’, nu met hun nieuwe baasjes op vakantie in Texel!

Ingestuurd door: Auke Segers - Lekker 

genieten bij Cactus Oase museum in Ruurlo
Ingestuurd door: H.Wagelmans - Op een terrasje aan het Gardameer in Italië

Ingestuurd door: H.Wagelmans - Op een 

Ingestuurd door: Bram Kluijtmans - Groetjes uit Vrouwenpolder van Pim, Job, Sophie en Juul

Stuur je foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een mooie prijs! Inleveren op kantoor kan ook (Heuvelplein 3, Beek en Donk). 
De komende weken vind je nog volop vakantiefoto’s in deze krant! 

Puma geurpakket 
t.w.v. € 21.95

Toni en Mieke van den Bergh 
Heuvelplein 26, Beek en Donk    (0492) 46 17 40

Wij zijn met vakantie van 11 augustus t/m 17 augustus.

Ingestuurd door: Auke Segers - Lekker 

Ingestuurd door: Toon Verbakel - Paul en Angel Wilms 

door het dolle heen, bij opa en oma in het zwembad

www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

Waardebon voor 

2 personen t.w.v. €47.00*
*exclusief drank

Vakantiefoto’s Laarbeek

Winnaars:
Puma geurpakket t.w.v. €21.95 aangeboden door Jo Ceelen:
Job en Max Faas (foto voorpagina)
Waardebon voor 2 personen t.w.v. €47,00 aangboden door De Pelgrim:
Angelique Biemans (foto voorpagina)
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DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

23 augustus gaat het dak er bij 
de Vrienden af. De Kermis wordt op 

knallende wijze ingeluid. 
Rock-coverband ‘The Streets’ zal eerst 
een akoestische set verzorgen, voor-

dat we helemaal losgaan! 
Check www.the-streets.nl.  

Tot dan!

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

23 augustus gaat het dak er bij 
de Vrienden af. De Kermis wordt op 

knallende wijze ingeluid. 
Rock-coverband ‘The Streets’ zal eerst 
een akoestische set verzorgen, voor-

dat we helemaal losgaan! 
Check www.the-streets.nl.  

Tot dan!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Comedy Night
zaterdag 16 augustus 20:30 uur

Kindervoorstellingen:
 Circusdrome

Gijs en Guus wereldberoemd
maandag 11 augustus 14:30 uur

Arno Huibers
De glimlach en de bom

donderdag 14 augustus 14:30 uur

Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

PROGRAMMA
Zaterdag 16 aug. presenteren wij 

zanger Ronald Reinhart.

Een zanger met een Nederlands hart, 
bekend van radio en tv.
Vanaf 21.30 uur heeft hij voor ons 
gereserveerd in zijn drukke agenda.

 
Vanaf augustus kunt u ook terecht 

voor diverse feesten zoals; bedrijfs-, 
verjaardags- en huwelijksfeesten tot 

80 personen. Dit alles tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen.

Meer info verkrijgbaar via 
cafebarbijons@outlook.com of 

tel. 0492-461339 

Omroep Kontakt is ook tijdens de 
vakantieperiode steeds 24 uur per 

dag in de lucht.

Wij blijven u voorzien van al het 
actuele nieuws en reportages

Kijk ook op onze website, 
teksttv en social media

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624
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Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op onze 

showroommodellen banken

Na een teleurstellend vorig seizoen, start PSV 
komende zondag tegen Willem II.

Weten de Eindhovenaren deze 1e wedstrijd te 
winnen, winnen de Tilburgers of wordt het gelijk?

Stuur uw antwoord voor zondag (9 augustus) 16.00 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: 
Teun Jongmans

Antwoord vorige editie: 
PEC Zwolle won de Johan Cruijff-schaal 

Cadeaubon kan tot 14 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

OPROEP: Mooi Laarbeeks Talent 

Stout Open Aarlese 
2014 tennistoernooi

Vind jij dat jouw vriend, vriendin, neef, 
vader, schoonmoeder, dochter of buur-
jongen hét talent van de week is? Over 
een paar weken vind je deze rubriek 
wekelijks in De MooiLaarbeekKrant. 

Wil je iemand aanmelden? Doe dit dan 
alvast door een mail te sturen naar 

prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Stuur een 
foto mee (van goede kwaliteit) en een 
stukje tekst van maximaal 75 woorden 
waarin je vermeldt waarom deze per-
soon hét talent van de week is. De ta-
lenten die in de krant komen, ontvan-
gen een waardebon van €10.00 van 
Sportshop Laarbeek!

tennis

wandelen Mari Vereijken geniet van het wandelen
Beek en Donk - Harddravers vereniging 
Santpoort en omgeving hield de afge-
lopen 2 weken voor de 255e keer de 
jaarlijkse dorpsfeesten van Santpoort. 
Een totaalfeest met 40 verschillende 
evenementen, waaronder een 2-daags 
wandelevenement.

De dagwandelingen met afstanden van 
5 tot 50 km worden al jaren op zater-
dag gehouden en voor de 6e keer was 
er ook weer de ‘Nacht van Santpoort’, 
een wandeling met een afstand van 
110 km met vertrek op vrijdagavond 
20.00 uur. De tocht bestaat uit 2 lussen, 
de eerste van 60 km, waarna je weer bij 
het startpunt bent en één van 50 km. 
Het zijn echter 2 geheel verschillende 
lussen. De eerste lus naar het noorden 
via verharde, veelal vrij liggende fiets-
paden door de dorpen. De tweede lus 
gaat naar het zuiden via de natuur met 

diverse keer samen wandelen met de 
dag lopers.

Nadat Mari Vereijken uit Beek en Donk de 
eerste 10 km als groep had gewandeld wer-
den zij met het pond het Noordzeekanaal 
overgezet en kon ieder een eigen tempo 
opnemen. Achtereenvolgens kwam Mari 
via Westzaan, Uitgeest, Krommenie, 
Molensloot, Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk, langs de havens van het 
Noordzeekanaal dat werd overgestoken 
via imposante sluizen. Mari: “Als je dan 
over die waterweg kijkt, zie je die in-
drukwekkende cruiseschepen de sluizen 
ingaan, met op de achtergrond de ver-
lichte haven en het industrie gebied van 
IJmuiden, met grote letters TATA Steel.”

Mari: “Toen we vertrokken voor de twee-
de lus [50 km] konden de reflectiehesjes 
in de tas want het begon al weer licht te 

worden. We wandelen nu door een wa-
ter wingebied, het beschermde natuurge-
bied van de Kennemerduinen. Met op dat 
tijdstip zaterdagmorgen om 7.00 uur nie-
mand te zien. Als je dan zo midden in zo’n 
natuurgebied staat met 50 meter voor je 
circa honderd runderen tot hun buik in het 
water en links van je een roedel herten die 
duingras naar binnenwerken. Je ziet een 
roofvogel een duik maken naar een prooi 
en je staat in het zonnetje onder een strak 
blauwe hemel heel, waarbij je in de verte 
de zee hoort klotsen. Dat is zalig genieten. 
Dan pas besef je hoe mooi Nederland is.”

Mari vervolgt: “Al ploeterend door los 
zand of via schelpen paadjes beklom-
men we duintop na duintop met telkens 
prachtige vergezichten. Toen we het ge-
luid hoorden van de brullende motoren op 
het circuit van Zandvoort wisten we dat 
we weer in de bewoonde wereld kwamen. 
Ook troffen we nu van tijd tot tijd lopers 
van de dagmarsen. Zo wandeleden we via 
de buitenwijken van Haarlem terug naar 
ons vertrekpunt en tevens finishlocatie, 
waar we na een ontspannen wandeling 
van bijna 20 uur met een gemiddelde van 
6 km/u finishte.

Als jullie dit in De MooiLaarbeekKrant zit-
ten te lezen heb ik samen met meerdere 
Laarbeekse wandelaars er de eerste dag 
van Heuvelland vierdaagse in Berg en 
Terblijt opzitten. Een van de mooiste, zo 
niet dè mooiste wandelvierdaagse van 
Nederland.”

Aarle-Rixtel – LTV De Hut in Aarle-
Rixtel houdt van 30 augustus t/m 7 
september het altijd weer gezellige 
open toernooi onder de naam van het 
‘Stout Open Aarlese 2014’. 

Er wordt gespeeld in poules in de cate-
gorieën 4 t/m 8. De categorie 7 heeft 
in de dubbels ook de mogelijkheid 
voor 35+ inschrijving. De inschrijving 

is inmiddels geopend voor alle KNLTB 
leden die voor 1 januari 1997 gebo-
ren zijn. De inschrijving sluit op zon-
dag 17 augustus, dus wees er snel bij! 
Het toernooi wordt gesponsord door 
Grand Café Stout uit Aarle-Rixtel. Zij 
zorgen tijdens het toernooi voor heer-
lijke hapjes. Kijk op www.ltvdehut.nl 
voor meer informatie.

Uw schuifdeurkast 
als maatpak?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Zoekt u een inloop-, schuifdeur- of draaideurkast op maat? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis

nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

Programma / Uitslagen

voetbal
VV Mariahout
Zaterdag 9 augustus
18.00 uur Mariahout 2 - Brandevoort 1

Zondag 17 augustus
11.00 uur Mariahout 3 - Sbc 3
11.00 uur Mariahout 4 - Venhorst 3

bridgen
De Poort van Binderen
Uitslag 23 juli
1. Marianne en Leny  62.00 %

2. Mari en Jan                        57,33 %
3. Cellie en Leo                      56,67 %
4. Netty en Arno                   52,00 %
5. Corrie en Wim                   50,67 %

Uitslag 5 augustus
1. Marie-José en 65,77%
2. Cellie en Hans 61,01%
3.Marianne en Leny  55,95% 
4. Loek en Trees  52,89% 
5. Tonny en Rieky,  Ger en Tonnie , 
    Dorie en Cas  50,60%

Er   wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond 

in het Bavaria Brouwerij Café in 
Lieshout. Kijk voor meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  5 augustus
1. Annie van de Aa/Annelies de Jong 61,25%
2. Jo Dekkers/Marian de Vries    57,50%
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  55,63%
4.Cor en Nellie Verschuren      55,00%
5.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  53,50%
 
De volgende zitting is op dinsdag 12 
augustus, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

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

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

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

--
--

--
--

--
---

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

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Bloemkool

€ 1,00 
(spek)snijbonen

€1,25 per 500 gram 

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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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

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

De MooiLaarbeekKrant is op zoek 
naar de leukste, grappigste of ori-
gineelste zomerkiekjes!

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

De MooiLaarbeekKrant 

wenst iedereen een 

fijne zomer toe! 

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

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

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

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

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

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

Openlucht Comedy Night
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Ronald Reinhard
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, Beek en Donk

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

Terrasconcert Seniorenorkest Harmonie 
Caecilia i.v.m. 20-jarig bestaan
14.00 uur, Terras De Pelgrim, Mariahout

Maandag 18 augustus 
Hippe gasten in concert
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Kindervakantieweek Lieshout t/m 22 aug.
Manege D’n Perdenbak. 
Provinciale weg 26, Lieshout

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Ingestuurd door: Diana Swinkels - Kleindochter Charlotte 

op vakantie bij opa en oma Linssen op het Berkendijkje

Janine van Bree - Doutzen en Teun van Bree tijdens een gezellig dagje Efteling

Ingestuurd door:Familie Beekmans - Fam Beekmans 

uit Aarle-Rixtel op vakantie in Millau, Frankrijk

Vakantiefoto’s Laarbeek

Ingestuurd door: Karin en Theo van den Heuvel

Ingestuurd door: Marjan van Zeeland - Maud en Guusje 

van Dommelen hebben genoten van de voorstelling 

‘De nieuwe kleren van de keizer’ in OLT Mariahout

Ingestuurd door: Suzanne van de Gender - Ook thuis in het zwembad is 
het goed uit te houden. Puk, Tijl en Saar vermaken zich tenminste goed!


