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Fun Trike Treffen Laarbeek

Bouw brede school Aarle-Rixtel
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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

www.fi deskinderopvang.nl

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

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

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

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

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

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang

Laarbeeks exportproduct 
met een hoofdletter W 

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    en Joost Duppen

Beek en Donk - In acht jaar tijd is 
WiSH Outdoor ontpopt tot de abso-
lute topattractie van Beek en Donk en 
omstreken. WiSH Outdoor is een eve-
nement waar tienduizenden mensen 
maandenlang reikhalzend naar uit-
kijken. Om vervolgens een weekeind 
lang te genieten van zo veel meer dan 
alleen muziek. 

Het Laarbeekse festival is binnen en-
kele jaren uitgegroeid tot een van de 
absolute smaakmakers binnen de fes-
tivalscène. Een festival waar niet de 
muziek, maar beleving, service en sfeer 
de pijlers vormen. Afgelopen weekend 

brachten ruim 45.000 bezoe-
kers een bezoek aan het 

driedaagse kwaliteitsfesti-
val.

Voor de campinggas-
ten en de echte diehards 
werden op vrijdagavond 
de poorten al geopend. 
Een van de twee grootste 
podia vormde het decor 

voor deze exclusieve 
pre-party. En 

wat voor een 
decor: ook dit 
jaar overtreft 
dit podium alle 

ver-

wachtingen. Een kleine tienduizend 
bezoekers maakten deel uit van een 
gekapseisde onderzeeboot. Onder 
toeziend oog van een immense vuur-
toren, omringd door een rotsach-
tige omgeving, zorgden Funkmaster 
B, Firebeatz, Makj, R3hab en Lil Jon 
voor een feestende mensenmas-
sa. De afsluitende hardstyle van de 
Headhunterz maakte dat niets een 
prachtige aftrap van het weekend in 
de weg stond. 

Slaapgasten
Tegen de klok van één keerden hon-
derden festivalbezoekers opgewarmd 
richting Camp Wow! Deze ultieme 
overnachtingslocatie, op korte loop-
afstand van het terrein, is van alle ge-
makken voorzien om er een onverge-
telijk weekend van te maken. Met een 
speciale supermarkt, eettenten en een 
exclusieve Carribean loungebar was 
voor de eerste basisbehoeften gezorgd. 
Om het de veelal buitenlandse gasten 
nog aangenamer te maken, is er plaats 
gemaakt voor een beachvolleybalveld, 
diverse andere sporten en spelen en is 
er zelfs een heuse bootcamp op touw 
gezet. Deze plek vormde voor velen 
de uitgangsbasis voor een bezoek aan 
de tientallen kleine en grotere beziens-
waardigheden. Want zeggen de optre-
dens je niets, dan is het ongetwijfeld 
een genot voor het oog om over eve-
nemententerrein ‘de Aa’ te wandelen. 
Met 9 hoofdareas op zaterdag en 7 op 
zondag is aan alle soorten, smaken en 
leeftijden gedacht. De Devoted stage, 
de publiekstrekker voor de house- en 
popliefhebber, wordt gesierd door een 
sprookjesachtig fantasiedorp. Met als 
klap op de roos een enorme bloem die 
met haar wortels de weg richting de dj-
booth weet te vinden. Op dit podium 
maakten dit weekend onder andere 
Chuckie, Sander van Doorn, Nielson, 
Gers Pardoel en The Opposites furore.

Service
Verspreid over het veld komt men de 
ene na de andere verbazingwekkende 
taferelen tegen. Van chinees karaoke 
tot een ware opgezette stamkroeg 
waar je je vanaf de eerste seconde 

thuis voelt. Villa Ananas maakt met 
het strandzand en de Caribische 

zomervibe korte metten met 
het verwachte tegenvallende 

weer. Moeder natuur liet de 
duizenden feestbeesten 

bij wijlen de tientallen 

overdekte locaties als schuilplaats ge-
bruiken. De organisatie speelde daar 
goed op in, door vroegtijdig gratis 
poncho’s uit te delen. Deze actie was 
slechts een van de speerpunten om de 
‘service’ voor de bezoeker te waarbor-
gen. Zo bleken de wachtrijen voor de 
ingang, muntverkoop en barren rede-
lijk gangbaar. Een hekel punt waren de 
toiletten. Deze waren op zaterdag niet 
bestand tegen verstoppingen en flinke 
wachtrijen. Daarentegen werd zater-
dagavond voor alle nationale voetbal-
fans op de mainstage het officiële pro-
gramma stilgelegd voor de kwartfinale 
van het WK Voetbal. Ruim twintig dui-
zend bezoekers zagen in spanning het 
Nederlands Elftal de twee uur durende 
wedstrijd tot een goed einde brengen. 
Nu en dan in adembenemende stilte, 
maar met een buitengewoon eufori-
sche mensenmassa toen de beslissing 
eindelijk daar was.
 
Hoogtepunten
Het weekend stroomde letterlijk over 
van de hoogtepunten, maar enkelen 
verdienen het om in het bijzonder ver-
noemd te worden. De penaltyreeks tij-
dens Nederland – Costa Rica. Bijna on-
beschrijflijk hoe een bomvol veld 
binnen enkele momenten uit z’n 
voegen barst. Daarnaast het 
optreden van The Opposites. 
Zij kregen het voor elkaar 
om het publiek zo onge-
veer de hele set lang van 
links naar rechts te laten 
stuiteren. En last but 
not least, de aankle-
ding. De jaarlijks 
overweldigende 
decoratie begint 

bijna eentonig te worden. Van de podia 
tot de entree en van de eindshow tot 
aan de commerciële shirtjes en petjes. 
Aan elk detail wordt evenveel aandacht 
besteed. En dat vormt ook deze acht-
ste editie de leidraad van dit alsmaar 
groeiende festival. Wetende dat zeker 
900 vrijwilligers hier hun steentje aan bij 
hebben gedragen, maakt dat ook zij een 
onvergetelijke bouwsteen in dit geheel 
vormen. En daar staat de organisatie 
ook dit jaar tijdens de afsluiting op zon-
dag graag bij stil.

Op een 24-jarige man uit Helden na, 
die zijn rug brak bij een ongeluk op 
een bungeejumptoren, vonden er op-
merkelijk weinig incidenten plaats. 
Ondanks de korte krachtige buitjes 
en bijbehorende noodgedwongen pro-
grammering, kent WiSH Outdoor voor 
de vierde maal op rij volkomen terecht 
een volledig uitverkochte festivaleditie. 
Met zeker twintig nationaliteiten op de 
teller is dit Beek en Donkse evenement 
een absolute (inter)nationale publieks-
trekker voor jong en oud. En daarmee be-
titelt WiSH Outdoor zichzelf zonder meer 
tot hét Laarbeekse exportproduct met de 

hoofdletter W.
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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.
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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

Ach, de deur van het geluk gaat niet naar binnen 
open, men kan ze niet openduwen door ertegen-
aan te stormen; zij gaat naar buiten open. 

Sören Kierkegaard 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De abdij van Postel, verkocht de heerlijke rechten van Lieshout, de molen en de 
overgebleven hoeve op 16 oktober 1714 aan Adriaan Bout. In 1698 had de Abdij 
van Postel al 12 hoeven van de Heerlijkheid Lieshout verkocht. Mr. Adriaan Bout was 
geboren in Leiden in 1663. Hij was Heer van Krimpen, soliciteur militaire en klerk ter 
secretarie van de Raad van State, agent van de keurvorst van de Palts. Vijf jaar later, 
in 1719, verkocht hij de heerlijke rechten aan zijn zoon Jan. Jan Bout was geboren 
in 1694. Hij werd net als zijn vader Heer van Lieshout. Hij was advocaat bij het Hof 
en de Hoge Raad in Holland. Hij woonde in Dordrecht. Hij bouwde rond 1720 het 
Herenhuis aan de Havenweg. De familie Bout woonde daar niet, maar regelmatig 
werden er mensen uitgenodigd om mee te gaan jagen en vissen in de omgeving. 
Het was hun Jachthuis. Dit huis wordt nu bewoond door de familie Martens. Bij het 
huis stond ook een koetshuis. Tot voor enkele jaren woonde de familie Foolen in het 
koetshuis, maar het huis is inmiddels gesloopt. 
Deze Jan Bout kreeg een zoon die eveneens Adriaan heette. Deze Adriaan Bout was 
burgemeester van Dordrecht, commissaris van ‘t Klein Zegel ter Generaliteit, heer van 
Jekschot, Krimpen aan den IJssel etc. Ook niet geheel zonder titels dus. Deze Adriaan 
(geboren in 1726) verwierf de rechten van de Heerlijkheid Lieshout en behield deze 
tot aan zijn dood op 30 november 1786. 
Bij zijn overlijden in 1786 erfde zijn zus en enige erfgename de Heerlijkheid Lieshout. 
Zij had de titel Douairière Anna van Hogendorp. Tien jaar lang was de Heerlijkheid 
Lieshout haar eigendom. Zij overleed in 1796.
De Erven Bout bleven de Heerlijkheid Lieshout beheren en in 1842 verkochten de 
erfgenamen de heerlijke rechten die zij in Lieshout bezaten aan Albert Bots. En naar 
deze Albert Bots werd de Albert Botslaan genoemd. Maar daarover volgende keer 
meer. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

ADRIAAN BOUTLAAN

Coen van de Vossenberg
Dit laatste handje kon zelfs jij niet meer winnen.

Met veel verdriet moeten we afscheid nemen van onze VSP en onvergetelijke vriend

Arie Kanarie
Geen vrijdagavond zal ooit nog hetzelfde zijn.

Wij wensen Carla, Kim en de familie heel veel sterkte toe.
Poker- en vriendengroep PC. MGDW

Op 8 juli 2014 hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid

Truus van den Brink – Swinkels
 

Wij wensen
Arno

Gertje en Joop
Mayke en Mathijs  

Heel veel sterkte met dit verlies
 

Namens bestuur en leden van Supportersclub ELI

LEZERSPODIUMVOL ENERGIE
In Mededelingenblad De Emmausgan-
gers van de parochies Lieshout en Ma-
riahout (jaargang 2014, nummer 11) 
staat een ingezonden schrijven van 
Christine Swinkels-Lutz, waarin zij haar 
ongenoegen uit over de zangprestaties 
van het Lieshouts parochieel kerkkoor 
Sint Servaas. Ze beweert hierin onder 
andere dat het koor te klein en de leden 
te oud zouden zijn en dat de dirigent-
organist vanwege zijn dubbele functie 
niet het onderste uit de kan zou kunnen 
halen.

De kritiek op de grootte van het koor 
en leeftijd van de leden toont aan dat 
ze absoluut geen respect heeft voor de 
koorleden die altijd klaar staan om zo-
wel de kerkdiensten door het jaar als 
uitvaarten muzikaal op te luisteren en 
die dit vaak al decennia lang met hart en 
ziel doen. Bovendien draagt het schrij-
ven van Christine niet bij aan het imago 
en de populariteit en al helemaal niet 
aan de door haar zo gewenste verjon-
ging en uitbereiding van het parochieel 
kerkkoor. Daarnaast is haar schrijven 
ronduit kwetsend voor alle koorleden 
en de dirigent-organist die allemaal hun 
uiterste best doen op muzikaal gebied 
voor de parochie.

Het commentaar dat de dirigent-orga-
nist vanwege zijn dubbele functie niet 
het onderste uit de kan zou kunnen ha-

len, is compleet uit de lucht gegrepen, 
omdat de koorleden tijdens de repetities 
zo getraind zijn dat ze de gezangen tij-
dens de kerkdiensten kunnen zingen 
zonder dat er een dirigent voor het koor 
staat. Bovendien zijn er een groot aantal 
andere koren die een dirigent-organist 
hebben en die ook goed zingen.

Via deze ingezonden brief wil ik samen 
met een aantal Lieshoutse medeparochi-
anen, die een soortgelijke mening heb-
ben, onze grote waardering uitspreken 
voor alle koorleden en de dirigent-orga-
nist, die zich al decennia lang inzetten 
voor de Lieshoutse parochie. Het is fan-
tastisch dat deze kleine groep mensen 
zo trouw en goed zingt. Als de organist 
zijn functie niet met die van dirigent ge-
combineerd had, zou het koor al lang 
niet meer bestaan. Zowel de inspannin-
gen van het koor als die van de dirigent-
organist verdienen respect en lof en 
daarom zeggen wij in koor: ga zo door!

Dus mensen, wie zin, tijd en energie 
heeft om het kerkkoor muzikaal te on-
dersteunen: AARZEL NIET EN MELD JE 
AAN BIJ PIET (dirigent-organist, tele-
foon 0499 – 422173)! Het is een leuk, 
gezellig, energiek clubje met hart voor 
de muziek. En… zingen houdt de men-
sen kwiek!

Gerda van de Ven

Genoten tot het uiterste, maar ook gevochten tot het uiterste

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen 
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, mijn lieve papa en onze Coen

Coen van de Vossenberg
echtgenoot van 

Carla van de Vossenberg-van de Ven
Hij overleed in de leeftijd van 46 jaar.

Carla
Kim
Familie van de Vossenberg
Familie Eijfferts

Beek en Donk, 6 juli 2014  
Burg. Seelenlaan 9, 5741 MA Beek en Donk

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 juli om 10.30 uur in 
de parochiekerk van de H. Michaël, Kerkstraat te Beek en Donk, 
gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats 
H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en Donk.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Coen in het De Groof uitvaartcentrum, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur.

Coen van de Vossenberg
Getroffen zijn wij door het overlijden van

Coen was vele jaren een fijn en actief lid van onze vereniging, en zo zullen wij hem 
dan ook blijven herinneren. Wij zullen zijn inzet en humor enorm gaan missen.

Wij wensen Carla, Kim, Ouders en familie veel sterkte.

Bestuur en leden van Vogelvereniging Laarbeek.
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/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapster

Maand juli 10% korting 
op alle behandelingen

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

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

Vertrouwen in Nederlands elftal gigantisch gestegen

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – Het vertrouwen van 
de Laarbeekse burgers in de pres-
taties van het Nederlands elf-
tal  is enorm gestegen. Voor het 
Wereldkampioenschap Voetbal dacht 
slechts 3% van de inwoners dat 
Nederland de titel in de wacht zou 
slepen. Inmiddels is dit percentage 
gestegen naar 45%. 

Of het nog mogelijk is om 
Wereldkampioen te worden, is de 
tweede vraag. De MooiLaarbeekKrant 
is op het moment van de wedstrijd 
Nederland – Argentinië al gedrukt. 

Wat zeker is, is dat Nederland een 
plek bij de eerste vier verworven 
heeft. Een fantastische prestatie die 
vrijwel niemand had verwacht. 

Voor het Wereldkampioenschap 
Voetbal vond een onderzoek 
plaats onder de respondenten van 
TipMooiLaarbeek.nl, het burgerpa-
nel van Laarbeek. Een kwart van de 
inwoners dacht toen dat Nederland 
in de groepsfase er al uit zou vlie-
gen. Maar niets bleek minder waar. 
Nederland kwam glansrijk als eerste 
uit de bus bij de poulefase, versloeg 
Mexico ternauwernood en overleefde 
ook de wedstrijd afgelopen zaterdag 
tegen Costa Rica. De Oranjeleeuwen 
laten de Laarbekenaren – en de rest 
van Nederland – niet in hun hempie 
staan! 

Op het moment dat nog acht teams 
in de race waren voor de wereld-
titel vond een nieuw onderzoek 
plaats tussen de panelleden van 
TipMooiLaarbeek.nl. Het vertrouwen 

in Nederland was enorm gestegen: 
45% ziet Nederland Wereldkampioen 
Voetbal worden. Op gepaste afstand 
volgt Duitsland met een percentage 
van 15%, op de voet gevolgd door 
Brazilië met 14%. Slechts 3% van de 
Laarbekenaren ziet Argentinië kam-
pioen worden. De overige landen 
België (4%), Colombia (2%), Costa 
Rica (1%) en Frankrijk (1%) moesten 
het veld afgelopen week al ruimen. 

Eén ding is zeker. Nederland is véél 
verder gekomen dan verwacht en dat 
versterkt het saamhorigheidsgevoel 
enorm. Zo keken op het festival WiSH 
Outdoor duizenden mensen tegelijk 
naar de spannende wedstrijd tegen 
Costa Rica. De euforie was groot. 
Samen staan we sterk, samen zijn we 
één. Hup Holland Hup! 

Duizenden mensen keken zaterdag op WiSH 
Outdoor naar de wedstrijd Nederland - Costa Rica 

De opluchting is gigantisch en de vreugde is 
groot. Nederland gaat door naar de halve finale! 

Argentinië

België

Brazilië

Colombia

Costa Rica

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Weet niet

3%
4%

14%
2%
1%

15%
1%

15%
45%

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

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

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl
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Zaterdag 12 juli

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. 
Intenties in deze viering voor: Mien van Acht-
Kanters (mged), Toon van de Wijdeven (mged), 
Norbertus Daniëls, Antonius Daniëls en echtgenote, 
Theo van der Linden, Jan Leenders- (Meulendijks).

Zondag 13 juli

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Latijn
Intenties in deze viering voor: Overleden familie-
leden Manders-Bouw (fund), Harrie en Hanneke 
van Berlo-van den Berg, Sjaan Reloe-Coppens 
(mged), Familie Van Moorsel-Linders, Marietje 
van Kaathoven-van Bakel (mged), Martina Bekx-
Manders (jrgt), Richard Verkuijlen (sterfdag), en 
voor een bijzondere intentie.

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
15e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Wim van Dommelen 
(par.); Overleden ouders van Bo-heemen – van 
Grieken; Martien van der Linden; Truus Verbakel – 
van der Heijden; 
Moeder en Leo van Falier; Leen van Oort – Huibers; 
Voor de vervolgde christenen in Egypte; 
Tot welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Grada Meulders-van Bussel, Gerard 
Smits, Paul en Sisca Sterken-Schriks, Stefan Malinak, 
Frans en Mina van der Horst-Huijbers.

12.30 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Doopviering
Babs de Kok

Maandag 14 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 15 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 16 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 17 juli

Geen viering

Vrijdag 18 juli

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 

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

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

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

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

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

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
12 - 18 juli 2014

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

Op dinsdag 30 september a.s.  vertrekt de 

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

Op de foto van vorige week kwamen twee reacties 
binnen: 

Het knappe bruidspaar is Sjors  en An Slaats - Van de 
Linden uit de Mariastraat in Mariahout .

Met vriendelijke Groeten,
Gerda  Sanders

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

Op de foto staan Sjors Slaets en An van de Linden. 
Zij hadden een café in Mariahout. 

Met vriendelijke groet,
Maria van Gover 

Historische beelden

Wie weet waar dit is?

Voor het betere 
onderhoud

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

Feestelijke seizoensafsluiting Harmonie St. Caecilia
Lieshout/Mariahout - Harmonie St 
Caecilia heeft, strak in het nieuwe pak, 
maandagavond het seizoen afgesloten 
in het Openluchttheater Mariahout. 

Naast de optredens van de slagwerk-
groep en het harmonieorkest zette St. 
Caecilia ook haar jubilarissen in het 
zonnetje. Cees Boekweit, Leo Bos en 
Giuseppe Hentenaar zijn al 25 jaar on-
dersteunend lid. Hans Tossaint, Frans 
Reloe en Marion van Overbeek zijn al 
25 jaar actief als muzikant. Jeffrey van 
den Biggelaar is 40 jaar lid.

Afsluiting seizoen Harmonie St. Caecilia

LEZERSPODIUMTrots
Je hoort en ziet van alles. Het hele 
dorp is een rare plaats om te lo-
pen. Overal zie je dorpsbewoners in 
groepjes staan kijken en genieten. 
Wat een rare gewaarwording, Beek 
en Donk in reuring. Wat een trots op 
iedereen die dit teweeg brengt. Maar 
wat een trots op diegene die daar 
enkele jaren geleden spontaan mee 
begonnen zijn. Wat een trots op al 
diegene die er vanaf het eerste uur in 
gelooft hebben. En natuurlijk zit ook 
aan elke kant een andere zijde. Maar 
we accepteren deze graag. Hoezo 
vlug de brug over. Hoezo vlug even 
een boodschap doen. Het gevoel dat 
je in een andere plaats in een andere 
supermarkt was, menigeen heeft dat 

deze ochtend gedacht dat weet ik ze-
ker. Miezerig weer maar hordes jon-
geren op slippertjes met slaapkopjes 
het ontbijt/lunch aan het inslaan. 
Gewapend met een telefoontje die 
dienst doet als calculator, want ook 
bij hun is er een budget, rekenen ze 
uit hoeveel brood en welk beleg ze 
kunnen kopen. Al sta je langs de zij-
lijn en zijn velen van ons niet meer in 
staat omdat er een periode in hun le-
ven is afgesloten, toch genieten van 
al datgene wat je gratis kunt meebe-
leven. Vannacht leuk kennis gemaakt 
met enkele huiswaarts kerende fes-
tivalbezoekers die dankbaar gebruik 
maakten van de stoelen die we ver-
geten waren op te ruimen. Enkele al 

gecapituleerd, dus al slapend, aan 
het wachten op een taxi die afge-
sproken was zeker een uur eerder op 
deze plaats. Ik laat het voor wat het 
is en hoor achter mij al binnenwaarts 
kerend , Hé Mevr. bedankt hé. Oh ja, 
echt een andere generatie, maar wat 
een positieve ontmoeting om 04.00 
uur `s-ochtends. Nog een dag genie-
ten en dan is al weer voorbij datgene 
waar een heel jaar zo hard aan ge-
werkt is. WiSH en jullie heel grote fa-
milie, alvast super bedankt voor jullie 
geweldig opgezette weekend en ga 
zo door.
 
Een bewonderaar

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

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368

Iedere woensdagmiddag 
vanaf 12.00 uur

Kinderen knippen €12,50
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Venkel    500 gram   0.79
Abrikozen  500 gram   1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Minneola's   per kilo  1.49
Trostomaten  500 gram 0.69

Gesneden Kool
alle combinaties

1 + 1 gratis

Belgische Kersen

per kilo 4.50

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Het KPJ-terrein aan 
de Heereindseweg in Beek en Donk 
stond van afgelopen donderdag tot en 
met zondag in het teken van het jaar-
lijkse Fun Trike Treffen. Honderden 
mensen, vanuit het hele land, komen 
jaarlijks naar dit treffen toe om met 
andere ‘trikers’ te genieten van een 
weekend bomvol leuke activiteiten. 

De zevende
Voor het zevende jaar werd het ‘trike-
treffen’ georganiseerd. Voortgekomen 
uit het organiseren van een - even-
eens jaarlijkse - toertocht voor trikes 
is het gezellige samenzijn van trike-
liefhebbers een niet meer weg te den-
ken evenement in Laarbeek. Toon en 
Marion Maas hebben er hun levens-
werk van gemaakt. Hoewel het festi-
val WiSH Outdoor altijd in hetzelfde 
weekend wordt gehouden, is het een 
heel andere doelgroep die dit evene-
ment bezoekt. De meeste trike-rijders 
zijn mannen van middelbare leeftijd. 
Enigszins corpulent en een stoere kle-
dingkeuze is de gangbare mode onder 
deze vervoersmiddel-enthousiastelin-
gen. 

Markt
De lievelingsdrank is bier en op het 
terrein hangt een gemoedelijke sfeer. 
Rondom het centrale plein waar het 
‘Fun orchestra Que màs’ de vrolijke 
noot vertegenwoordigt zijn diverse 
standjes ingericht. Waar op een ge-
wone markt vooral kleding wordt ver-
kocht is hier het aanbod divers. Een 
bonte verzameling oranjeartikelen is 
erg gewild, daarnaast staat een sierra-
denkraam. Even verder is het mogelijk 

in de buitenlucht een tattoo te laten 
zetten. De buurman is een artiest van 
de firma ‘airbrush-apple’ een body-
paint aan het vervolmaken op een 
schaars geklede dame, die met een 
stoere blik in de camera van de foto-
graaf kijkt. Het tekent de kracht van 
een verflaagje van enkele micron dik! 

Verschillend
Trikes staan her en der op het terrein 
geparkeerd. De één nog mooier aan-
gekleed dan de ander. Soms zit een 
als bierton gecamoufleerde helmbaga-
gebak achterop, dan weer is de trike 
voorzien met een onverwoestbare par-
ketvloer als ondergrond voor de ‘troon‘ 
van de bestuurder. Bijna verplicht is de 
vossenstaart die als een jachttrofee er-
gens aan de trike wappert. Erg vaak 
is zo’n driewielsmotor zelf in elkaar 
gezet of in ieder geval aangepast aan 
de eisen van de bestuurder. In een van 

de stands biedt het bedrijf ‘Courage’ 
uit Valkenswaard zijn nieuwste model 
aan. Voorzien van een achtcilinder au-
tomotor van 4,2 liter inhoud loopt dit 
wel erg soepel. Gerard Adriaans heeft 
al diverse modellen op de markt ge-
bracht, maar het model ‘Infinity’ be-
leeft zijn debuut in Laarbeek.

Meerijden
Op het terrein rijden regelmatig trikes 
rond met bewoners van de ‘Hoge 
Heesch’ en ‘huize De Bleek’ die met 
zichtbaar genoegen een keertje mogen 
meerijden. De jonge Noa Hollanders 
toont zich een volleert bestuurder van 
een mini-trike, die af en toe mag wor-
den bereden door bekenden van het 
organiserende echtpaar. Hij wordt later 
waarschijnlijk ook wel de trotse bezit-
ter van een heuse driewielige motor en 
treedt dan toe tot de illustere familie 
van ‘trikers’.

Actuele  vacatures
• Het Oude Raadhuis is op zoek naar ondersteunende vrijwilligers. Dit kan 

op het gebied zijn van exposities, scholen, pr, fi nanciën, openingen, het 
maken van het programma en onderhoud van het pand. 

• Voetbalvereniging ASV’33 is op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de 
afdeling jeugd. 

• Zorgboerderij Grootenhout is op zoek naar een muzikale vrijwilliger, die 
het leuk vindt om af en toe een middagje gezelligheid te brengen voor 
dementerende ouderen. Het hoeft niet wekelijks, alles is welkom. Tijden 
zijn in overleg

• Zorgboocentrum Franciscushhof in Lieshout is op zoek naar een gast-
vrouw op vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur.

Redacteur: Louke Kreemers

Laarbeek/Bakel - De vrijdagochtend is 
al zes jaar lang van Ger Jansen (67) en 
André Bergman (70). De twee vrienden 
koken dan in de hospice in Bakel. “Vers 
en lekker eten, dat is ons doel”, vertel-
len de twee. 

Ger en Andrés begin als kookvrijwilliger 
bij de hospice kent een treurige start. 
“Een goede kameraad van ons lag hier, 
het  ging ontzettend snel bergafwaarts 
met hem. Hij zei tegen ons: ‘Ger, André 
jullie kunnen koken en willen jullie niet 
een laatste keer voor mij koken?’ Helaas 
is het er nooit meer van gekomen, want 
hij overleed snel daarna”, vertelt Ger. 
“Maar daardoor besloten we wel om 
ons op te geven als vrijwilligers voor het 
kookteam.”

In de hospice komen mensen terecht die 
terminaal ziek zijn en in het laatste sta-
dium van hun leven zitten. Dat maakt 
het koken voor de patiënten soms niet 
makkelijk. “Je moet anders koken dan 
voor jezelf, deze mensen hebben vaak 
geen smaak meer en dus moet er soms 
veel meer zout bij”, vertelt André. “Of 
je moet groenten veel zachter koken dan 
je gewend bent.” Ondanks dat maakt 
het goedlachse duo er elke vrijdagoch-
tend weer een feestje van. “We hebben 
nooit voorgeschreven menu’s en elke 
vrijdagochtend voor we hierheen komen 
doen we boodschappen. Alles is dus lek-
ker vers”, vertelt André trots. 

Het contact met de patiënten is 
wat moeilijker. André vertelt: “Deze 
mensen zitten hier vaak maar een paar 
weken, ik houd heel bewust afstand, 
ik wil geen te hechte band krijgen met 
mensen hier, want je weet dat ze snel 
zullen overlijden.” Toch zouden de ka-
meraden deze ochtenden voor geen 
goud willen missen. “De waardering 
die je van deze mensen krijgt voor het 
eten is hartverwarmend, daardoor bli-
jven we dit doen”, vertelt Ger. “Je kunt 
op deze manier toch hun dag weer iets 
leuker maken en dat is het dubbel en 
dwars waard.”

Tijdens het koken maken de vrienden 
de grootste lol door elkaar en de an-
dere vrijwilligers te bestoken met grap-
pen en ze houden elkaar ook regel-
matig voor de gek. Er komen een paar 
mensen op de lekkere geur af die uit de 
keukens komt. Om twaalf uur ’s mid-
dags is het etenstijd en dan schuiven 
zo’n vijf mensen aan voor een lekker 
bordje eten. De andere patiënten kri-
jgen het eten op hun kamer. Om half 
twee gaan de kookkameraden naar 
huis, waar ze weer een hele week 
kunnen nadenken over hun volgende 
menu. 

Het hospice in Bakel kan nog altijd 
vrijwilligers gebruiken. Heb je inter-
esse of wil je meer informatie? Meld 
je dan bij vrijwilligerscoördinator Anja 
Plessen: anja.plessen@zorgboog.nl of 
kijk op www.zorgboog.nl.

Mooi Vrijwillig Laarbeek
“De waardering is hartverwarmend”

André (l) en Ger (r) als (kook)vrijwilliger aan de gang bij het hospice in Bakel

Honderden bezoekers genieten van het Fun Trike Treffen Laarbeek 

Ruige mannen met blanke pit bevolken het KPJ-terrein

Heuvelplein passage 
Beek en Donkwww.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

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

elke euro is er één.

Onderzoek naar nevenfuncties wethouder Tonny Meulensteen 
Redacteur: Nikki Barten 

Laarbeek – Het onderzoeksbureau 
Government & Integrity uit Amsterdam 
heeft vanuit de gemeente Laarbeek op-
dracht gekregen om een risicoanalyse 
op te stellen voor de nevenfuncties van 
wethouder Tonny Meulensteen. Onlangs 
stelde oppositiepartij PNL hier al vragen 
over aan het college. Op dat moment was 
al besloten om dit te laten onderzoeken 
door een extern, onafhankelijk bureau. 

Burgemeester Hans Ubachs werd bij de 
benoeming van de wethouders door 

de provincie geadviseerd om goed te 
kijken naar de nevenfuncties van de 
nieuwe wethouders. Vervolgens kwam 
de betreffende wethouder zelf met dit 
verzoek aan het college. Burgemeester 
Ubachs: “Het is belangrijk om vooraf 
in kaart te hebben of er zaken zijn 
waarmee rekening gehouden moet 
worden tijdens de besluitvorming. 
Waar bevinden zich mogelijk risico’s? 
Dat wordt nu uitgezocht.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de 
uitslag van het onderzoek bekend is. 
Op basis daarvan gaat het college 

bekijken wat de gevolgen zijn. Ubachs: 
“Hier valt nog weinig over te zeggen. 
Het kan verschillende kanten op gaan. 
Het zou kunnen dat er een herschik-
king komt van portefeuilles, maar het 
kan ook dat wethouder Meulensteen 
over bepaalde zaken geen stem mag 
uitbrengen.”

Veel bestuurders hebben nevenfunc-
ties. Volgens burgemeester Ubachs 
hoeft dit geen probleem te zijn. “Het 
is juist goed als iemand actief is in de 
samenleving. Als je maar transparant 
bent. Dat is het doel.”

Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – De gemeente Laarbeek 
krijgt een kledingbank. Dit initiatief is 
door vrijwilligers, in samenwerking met 
dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 
van welzijnsinstelling ViERBINDEN, 
opgepakt. De gemeente heeft beslo-
ten om subsidie toe te kennen, zodat 
het project opgestart kan worden. Naar 
verwachting opent de kledingbank nog 
voor de herfstvakantie.

Henrie: “De planning liggen er al een 
hele tijd, maar we hadden eerst subsidie 
van de gemeente nodig om het verder 

te kunnen concretiseren. Die financiële 
bijdrage is nu een feit, waardoor we op 
korte termijn de realisatie van de kle-
dingbank plaats kunnen laten vinden.”
Wethouder Greet Buter is blij met het 
initiatief. “Wij willen daar als gemeente 
graag in meedenken. Wij zien het als 
meerwaarde voor het armoedebeleid.”

Op welke locatie deze kledingbank 
komt te zitten, is nog niet duidelijk. “We 
hebben wel iets op het oog op een in-
dustrieterrein, maar hierover kan ik nog 
niets zeggen”, vertelt de dorpsonder-
steuner. 

Inwoners die voor de kledingbank in 
aanmerking komen, ontvangen een ver-
wijsbrief waarmee ze gratis kleding op 
kunnen halen. Daarnaast komt er een 
tweedehandskledingwinkel bij. “Er moet 
toch geld binnenkomen, want de kosten 
moeten gedekt worden om het project 
draaiende te houden. Die kosten zitten 
vooral in de huur van het pand, want 
de kledingbank gaat volledig op vrijwil-
ligers draaien”, beargumenteert Henrie. 
Hij gaat ervanuit dat het project voor de 
herfstvakantie gerealiseerd is. Meer in-
formatie hierover zal tegen die tijd in De 
MooiLaarbeekKrant te lezen zijn.  

Laarbeek krijgt een kledingbank 
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Henk van Beek

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Anne van de Ven

2. Lenny Raymakers

3. Joop van Egdom
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
Samen

Scene

Schat

Schep 

Sedan

Serie

Sfeer

Sites

Sjaal

Skiër

Sloom 

Smaak

Smeer

Smelt

Sneer 

Snoep 

Spalk 

Speel

Speld

Sport

Staan

Staal

Staat

Stand

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

MOOI GEZOND
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EZOND Wat is SUPER RAW FOOD?

Speciaal WK-recept: Argentijnse stoofschotel

www.kookcentrumbrabant.nl

• 750 gr runderlappen
• 4 rode uien
• 8 teen knoflook
• 2 rode pepers
• 6 vleestomaten
• 2 el cayennepeper
• 2 el tomatenpuree
• 7 dl runderbouillon 

(van 2 blokjes)
• 1 dl rode wijn
• 2 el oregano (gedroogd)
• 50 gr boter
• 4 el olijfolie
• Peper en zout

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

Wrijf het vlees in met de cayennepeper en wat zeezout en laat 
een half uurtje intrekken. Snijd de rode uien in halve ringen, 
snijd de knoflook in dunne plakjes. Maak de pepertjes schoon 
en snijd ze zeer fijn. Ontvel de tomaat en snijd in stukjes. Ver-
warm de boter met de olie en bak hierin de runderlappen rond-
om bruin aan. Doe er dan de uien, knoflook, rode peper en 
tomaten bij en bak die een paar minuten mee tot de tomaat 
zacht begint te worden. Voeg de tomatenpuree toe en bak nog 
eventjes mee. Blus alles af met de bouillon en wijn en breng dit 
tegen de kook, meng er de oregano door en laat dit minimaal 3 
uur op een heel zacht vuur stoven tot het vlees vrijwel vanzelf 
helemaal uit elkaar valt, trek evt. nog iets fijner met een vork. 
Laat dan nog een half uurtje doorstoven. Serveer het met rijst. 
Smakelijk eten! 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

4 2 8 5

8 1

6 1 9

2 9 3 6

2 7

3 5 7 8

9 7 3

3 4

2 6 3 4

Puzzle #240370

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SAMEN SCENE SCHAT
SCHEP SEDAN SERIE
SFEER SITES SJAAL
SKIËR SLOOM SMAAK
SMEER SMELT SNEER
SNOEP SPALK SPEEL
SPELD SPORT STAAN
STAAL STAAT STAND

Zoek de 10 verschillen
ZONDER VLEUGELS? ZIJ WEL!
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(BA)VARIA SLAGZINNEN
Biertje? 
Warm aanbevolen
Steeds verrassend, altijd voordelig
Ben jij al om?
Alleen als ‘ie ijs- en ijskoud is
De enige echte
Meer voor mannen
Als er een fuif is
Geen fratsen, dat scheelt
Zo kan het ook
Omdat je het waard bent
Ik zeg doen
Want hij kan zomaar vallen
Ons bier
Glashelder
Wat er ook gebeurt.
Dat zeg ik 
Ik ben toch niet gek
Want Nederland wordt steeds slimmer. 
Daar word je blij van. 
Als je voor pret bent.
En daar plukt u de vruchten van. 
Mooi hè! 

COLUMNRealisatie nieuw scholenhart in Aarle-Rixtel
Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk – Wethouder Greet 
Buter en Jan Kuijpers van Kuijpers 
Bouw Heteren ondertekenden 
maandagmiddag in het gemeen-
tehuis van Laarbeek het contract 
voor de bouw van de nieuwe brede 
school in Aarle-Rixtel. Met het toe-
komstige voorzieningencluster in 
Aarle-Rixtel rondt Laarbeek de evo-
lutie naar integrale kindcentra en 
brede scholen af.

Uitwerking plan 
Greet: “In 2007 zijn we begonnen 
met het uitwerken van de plannen 
in Aarle-Rixtel. Er was draagvlak en 
behoefte aan voorzieningen voor 
Basisschool De Heindert, Openbare 
Basisschool De Driehoek, Fides 
Kinderopvang en Peuterspeelzaal 
Spring. In 2010 werd er een architect 
ingehuurd. Het definitieve ontwerp 
was in 2012 klaar. Het was lastig een 
goede plek en voorziening te vinden 
voor de tijdelijke huisvesting. De lo-
caties waren schaars en er was hier 
en daar bij omwonenden wat angst 
voor overlast. Daardoor kunnen we 
nu pas aan de slag.”

September 2015
Inmiddels zijn de kinderen van De 
Heindert en Fides Kinderopvang 
al geruime tijd ingetrokken op 
de tijdelijke locatie bij De Dreef. 
Hierdoor kon de sloop aan het be-
staande schoolgebouw beginnen. 
Bouwbedrijf Kuijpers uit Heteren 
kwam als aannemer uit de aanbe-
steding om dit project te realiseren. 
Na afronding van de archeologieon-
derzoeken wordt er gestart met de 

bouw. Naar verwachting is dit na de 
zomervakantie. Er wordt gestreefd 
om de deuren van het nieuwe voor-
zieningencluster in september 2015 
te openen. Greet: “We ronden een 
periode van bouwen af in deze ge-
meente. Alle voorzieningenclus-
ters zijn dan klaar.” De gemeente 
Laarbeek behoort daarmee straks tot 
de eerste Nederlandse gemeenten 
die deze moderne systemen overal 
hebben ingevoerd.

Samenhangend geheel 
Architect Frans Benjamins geeft uit-
leg over het nieuwe voorzieningen-
cluster. “Het idee van het gebouw is 
dat het een samenhangend geheel is, 
samen met de gymzaal. De Heindert 
wordt gesloopt, maar de gymzaal 
is nog in een goede staat en blijft 
behouden. De buitenkant van de 

school en gymzaal krijgen een 
‘grijzig’ geheel. De school en 

de gymzaal krijgen een metalen dak. 
Door een paar eenvoudige ingrepen 
lijken de gebouwen op elkaar en is 
het dadelijk één geheel.”

Identiteit 
De scholen behouden een eigen 
identiteit. “Je kunt zowel aan de 
buitenkant als aan de binnenkant 
zien waar je bent. Alles is specifiek 
ontworpen op degenen die er rond-
lopen.” Iedere ruimte heeft eigen 
kleuren en elementen. Hieraan kun 
je zien waar je je bevindt. Het ge-
bouw ligt midden op het kavel en 
heeft geen achterkanten.

De directie van De Heindert en De 
Driehoek zijn erg tevreden over de 
samenwerking met de architect, 
omdat er goed geluisterd is naar de 
wensen van beide scholen. Zo krijgt 
De Heindert flexibele werkplekken 
en lokalen. De Driehoek is vooral blij 
met de grotere ruimte en een eigen 
aula. 

Vier miljoen 
Bouwbedrijf Kuijpers spreekt van 
mooie tekeningen en impressies. 
Voor hen is het een eer deze te mo-
gen realiseren. Het budget voor de 
bouw ligt op €4.000.000,00 excl. 
BTW. Volgens Jan Kuijpers een 
‘scherpe prijs’ in deze tijd.

Jan Kuijpers (l) en Greet Buter (r) schudden 
elkaar de hand op een mooie samenwerking

De compositietekening van de nieuw te bouwen brede school in Aarle-Rixtel

Het vijfjarig jubileum bij Schippers 
Optiek heeft heel wat bekijks gekre-
gen afgelopen juni. Heel veel klan-
ten wisten de weg naar de winkel te 
vinden en hebben een mooie korting 
gekregen of gebruik gemaakt van een 
gratis zonnebril op sterkte bij hun ge-
wone bril. 

In een gemoedelijke sfeer werd er een 
montuur uitgezocht. Soms wanneer 
het echt druk was hielpen de klanten 
elkaar met het uitzoeken. Daarna wer-
den de ogen gemeten en vonden de 
klanten het niet erg om onder het ge-
not van een kopje koffie of thee even 
op hun beurt te wachten voor een 
oogmeting.

Er zijn nog 5 extra prijswinnaars ge-
trokken. Alle winnaars van Harte 
Gefeliciteerd  hiermee. Inmiddels zijn 
alle prijzen in ontvangst genomen.
De 1e prijs is gewonnen door Dhr. P. 
Goossens uit Beek en Donk, zijn prijs 
bestaat uit een gratis bril (zie foto). 
De 2e prijs ging naar Mevr. N. Bloem 
uit Bakel, zij won een Ray-Ban naar 
keuze. De 3e prijs ging naar Mevr. R. 
Kohlmann uit Erp, zij won een kap-
tafel. De 4e prijs ging naar Mevr. G. 
Donkers uit Venhorst, zij won een 
Utra Sonic Bad om thuis haar bril te 
kunnen reinigen. De 5e en laatste prijs 

is gewonnen door Mevr. Peters uit 
Beek en Donk, zij won een Fit-Over 
Zonnebril naar keuze. Alle prijswin-
naars zijn op foto terug te vinden op 
de website van Schippers Optiek.

Wegens het grote succes van de gratis 
zonnebril op sterkte bij aankoop van 
een complete bril, gaat deze actie nog 
de gehele zomer door. Voor de voor-
waarden wordt u in de winkel geïn-
formeerd.

Harold en Rian Schippers bedanken al 
hun klanten voor het vertrouwen in 
Schippers Optiek en hopen hen in de 

toekomst graag weer terug te zien in 
de winkel. De koffie staat voor u klaar.

Wilt u op de hoogte blijven van de 
collecties en acties van Schippers 
Optiek? Neem dan een kijkje op 
www.schippersoptiek.com

Jubileumactie Schippers Optiek zeer succesvol
Advertorial

GRATIS ZONNEBRIL 
OP STERKTE

BIJ AANKOOP VAN 
EEN COMPLETE BRIL

* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

De MooiLaarbeekKrant
Het meest gelezen weekblad van Laarbeek
Voor Laarbekenaren, door Laarbekenaren
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WWerken bij De MooiLaarbeekKrant. Werk waar je een zichtbare bijdrage levert aan het 
succes van De MooiLaarbeekKrant.
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WIsh oUtDooR: dE ZonDaGbeZoEkeRs aaN Het wOorD... 
Kim uit Beek en Donk (l) en Janneke uit 
Lieshout (r) 

Kim: “Voor mij is het de eerste keer dat ik 
op WiSH ben. Ik hoop op veel gezelligheid, 
maar als ik het sfeertje zo proef moet dat 
helemaal goed gaan komen! Janneke: 
“Ik was er ook op zaterdag en toen was 
de sfeer ook al super! De artiesten die wij 
vandaag graag willen zien: Vato Gonzalez 
en The Opposites!”

V.l.n.r. Inge uit Boerdonk, 
Inge uit Lieshout en Eline uit Beek en Donk

“Hoe wij dit feestje zouden moeten 
omschrijven? Uhm….WiSH is WiSH! Dit 
festival is als geen ander! Wij komen nu 
voor het derde jaar naar de zondag van het 
festival en het is altijd weer super gezellig.  
We lopen meestal wat rond over het terrein 
en pikken overal wat leuke optredens mee. 

V.l.n.r. Monica, Moniek en Evi uit Geffen

“We wilden graag met z’n drieën naar een 
festival en toen zagen we WiSH Outdoor 
voorbijkomen. En hier zijn we! We hebben 
ook een plaatsje op de camping… echte 
diehard bezoekers dus! De zaterdag was 
al heel vet, vooral de closingshow, die 
was super gaaf! WiSH in één zin? Op een 
chille manier keihard feesten! Volgend jaar 
komen we zeker terug.”

V.l.n.r. Bart uit Aarle-Rixtel, Sabine uit Heeze, 
Jolanda, Michael en Marieke uit Beek en Donk

“Dit is voor ons de eerste keer WiSH… behalve 
voor Michael dan, die is al vaker geweest.  
Wij vinden de aankleding van het terrein 
ontzettend mooi en de sfeer is super gezellig.” 
Michael: “Het is bewonderenswaardig wat 
hier wordt gepresteerd!” Wij komen speciaal 
voor de zondag… het programma en de 
muziek is meer van onze smaak. We gaan 
een mooie middag beleven!”

V.l.n.r. Neele, Frouke, Marion, Yvonne en 
Meike uit Beek en Donk

“Wij vinden WiSH een kei gaaf festival! 
Het is fantastisch dat zo’n mooi en groots 
evenement in ons eigen dorp plaatsvindt. 
We willen graag Gers Pardoel zien en 
the Memphis Maniacs. We vinden het 
geweldig om hier te zijn en we gaan er een 
super leuke dag van maken!”

V.l.n.r. Daniëlle, Danny, Bart en Monique 
uit Aarle-Rixtel

“Wij vinden het fantastisch dat zoiets kan 
plaatsvinden in ons eigen Laarbeek. Vooral 
de zondag is bij ons favoriet. Het is leuk 
om zoveel bekenden te zien, maar ook om 
andere mensen te ontmoeten. We genieten 
met volle teugen van de sfeer. WiSH is 
gezelligheid ten top! En het natte weer… 
ach het is lekker warm dus daar hoor je ons 
niet over klagen.”

Annette uit Beek en Donk (l) en Ted uit 
Eindhoven (r) 

“Ik heb mijn zus Ted uitgenodigd om samen 
een keer naar dit festival te gaan. We 
beleven een super middag met z’n tweeën! 
Wat we ook heel positief vinden is dat er 
gratis poncho’s worden uitgedeeld…wel zo 
handig met al die buien! We komen net uit 
het kleine kroegje en gaan zo nog naar Gers 
Pardoel. WiSH in één woord? Groots!”

Lynn (l) en Kristine (r) uit Eindhoven

“Wij zijn vorig jaar ook geweest en dat was 
voor ons reden om weer terug te komen! 
We genieten vooral van de sfeer, de mooie 
stages en de diversiteit aan muziek. Dit 
maakt het festival ook zo toegankelijk voor 
het grote publiek. Vandaag gaan we zeker 
naar de set van Feest DJ Ruud. En wat wij 
van dit festival vinden? Eén dik feestjuh!!”

V.l.n.r. Meike, Jeroen en Tijn, alle drie uit 
Beek en Donk

Meike en Tijn: “Wij vinden WiSH heel erg 
leuk en mooi! Alleen de regen is niet leuk 
vandaag.” Jeroen (vader van Tijn) vult aan: 
“Het is echt geweldig om hier weer te zijn. 
Veel lof voor de organisatie die in acht jaar 
tijd zo’n succes zo’n succesvol evenement 
heeft opgebouwd. De kids hebben een 
fantastische middag en wij ook. In één 
woord: super!”

Robbert (l) uit Beek en Donk en Tim (r) uit 
Lieshout

Robbert: “WiSH is weer super dik als altijd! 
Wij hebben ook een plekje op de camping 
en daar is het net als op het terrein ook 
gezellig.” Tim vult aan: “Ik help sinds 
een aantal jaar ook mee met de opbouw 
van het festival. De laatste weken heb ik 
dus hier min of meer al gekampeerd. We 
gaan met een stel vrienden nog naar Gers 
Pardoel en The Opposites kijken. En wij 
vinden WiSH… machtig mooi!”

Redacteur: Wouter Mommers 
Fotograaf: Daphne van Leuken

GenietEN Tijdens WIsh Outdoor!
Fotograaf: Martijn van Lankveld
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GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

1.29
v   van 1.69

24%
goedkope

r

22%
goedkope

r

1.19 

24.99

19.99

1.79
v   van 2.19

0.69
v   van 0.89

1.79
v   van 1.89

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

4.99 

Vanaf woensdag 09-07-2014

2.99

1.99

3.99 

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

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 13-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

125-175 g

Pecannoten 
of paranoten

1.5 kg

Patates 
frites

Inhoud: ca. 1.7 l.

Theepot/
waterkoker

Incl. 2 opzetstukken 
voor roeren en 
opschuimen.

Melk-
opschuimer

Diverse kleuren. 
40 stuks.

Plastic bekers

Diversen 
modellen en 
kleuren.

Handtas

260 g

Brosse koek

Groot- of kleinbloemige soorten.
Vanaf woensdag 09-07-2014.

Bloeiende clematis Rozen*

24 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.

Haarspray 
of haarlak

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – “Ik ben ontzettend kwaad”, 
aldus een verontwaardigde dorpsondersteuner 
Henrie Bouwmans. Tot grote verbazing werd 
maandagmorgen ontdekt dat er een gedeelte 
van het kunstgras van het tienerveldje in Beek 
en Donk is uitgesneden. “Ongelofelijk, wie 
doet nou zoiets…”

Tienerveldje
Het tienerveldje werd begin januari feestelijk ge-
opend tijdens de gezondheidsmarkt en opening 
van Voorzieningencluster Donk. Het veldje ligt 
achter Kindcentrum De Raagten en het Ont-
moetingscentrum. Henrie: “Kinderen en ouders 
hebben er kei hard aan gewerkt om dit veldje 
te realiseren. Er is een werkgroep opgericht en 
kinderen mochten zelf mee kiezen welke speel-
activiteiten zij op dit veldje wilden. Zo staat er nu 
een sportcourt, een pannakooi, een kabelbaan 
en een tafeltennistafel. Het project en de rea-
lisatie van het tienerveldje is echt iets van ons 
allemaal samen.”

Vernieling 
Zoals op de foto te zien is, is een gedeelte van 
het kunstgras uit het veldje gesneden en mee-
genomen. Henrie: “Ik heb hier al met de politie 
naar gekeken. Het is precies de afmeting van 
een balkon. Het is 1 bij 3 vierkante meter. Wij 

denken dan ook dat iemand dit gedaan heeft 
om zo kunstgras op zijn of haar balkon neer te 
leggen.” 

Henrie start een zoektocht naar het verdwenen 
stukje kunstgras en de ‘dader’ hiervan. “Ik ga 
net zo lang zoeken totdat ik weet wie dit ge-
daan heeft. Ik vind dit onbegrijpelijk. Kinderen 
en ouders hebben hier superhard aan gewerkt. 
Zoiets doe je gewoon niet. Ongelofelijk”, aldus 
een verbijsterde dorpsondersteuner.

Wie meer afweet van deze vernieling, kan con-
tact opnemen met Henrie Bouwmans via tele-
foonnummer 0499-328803 of per e-mail via 
hbouwmans@vierbinden.nl. 

Tienerveldje Beek en Donk vernield 

Een gedeelte van het kunstgras van het 
tienerveldje is eruit gesneden en meegenomen

Donatiedag Jan Linders levert 
€8298.82 op voor ‘Geef om Jayden’

Beek en Donk - Iedere vestiging van super-
markt Jan Linders steunt jaarlijks één lokaal 
doel. De Beek en Donkse vestiging heeft dit 
jaar als goed doel: dierenpark ’t Regtereind, 
maar maakte een uitzondering voor Jayden. Dit 
5-jarige Beek en Donkse jongetje is getroffen 
door een ernstige vorm van kinderkanker. Om 
zijn overlevingskans te vergroten, moet hij voor 
behandeling naar Amerika. Bij Jan Linders vond 
zaterdag een grote donatiedag plaats. Al het 
geld wat genoteerd werd, verdubbelde deze su-
permarkt, met als eindresultaat een fantastisch 
bedrag van €8298.82.

Bij Jayden is een neuroblastoom geconstateerd. 
De levenskans van hem wordt vergroot met een 
kostbaar traject in Amerika. Hier is heel veel geld 
voor nodig. De grote donatiedag voor Jayden 
is, vanwege het Jan Linders Fonds, uitzondering 
op de regel. Jan Linders is betrokken bij Jayden 
omdat een van hun medewerkers  een persoon-
lijke band heeft met hem. Het personeel van Jan 
Linders Beek en Donk heeft tevens gemerkt dat 
veel bewoners begaan zijn met Jayden. Het ging 
supermarkt Jan Linders dan ook écht aan het 
hart, waardoor zij besloten om zich voor Jayden 
in te zetten.

Hoe het tot stand kwam
Het gaat om het neefje van de voormalige su-
permarkt-manager Erwin Lücker die lange tijd in 
Beek en Donk manager is geweest. Op dit mo-
ment is Erwin als supermarktmanager werkzaam 
in Filiaal Boxmeer. Jayden is eveneens woonach-
tig in Beek en Donk.  Algemeen directeur Leo 
Linders heeft persoonlijk het verhaal van Jayden 
vernomen van Erwin Lücker en is meteen te hulp 
geschoten.

De actie
In de winkel was een grote Jayden-stand inge-
richt waar personen van de stichting de hele dag 
informatie gaven over Jayden en bij de grote 
inzamelton stonden. Iedere klant maakte achter 

de kassa nog kans op leuke prijzen, die de hele 
dag uitgedeeld werden door Jan Linders. Voor 
de kinderen was er buiten een springkussen met 
muziek.

Er waren die dag veel persoonlijke donaties, 
maar ook donaties van personeelsverenigingen 
van bedrijven.  Spaarpotjes van mensen,  potjes 
van kaartclubs,  enveloppen van kinderen die ei-
gen acties bedachten en ga zo maar door. Veel 
mensen hadden al een keer gedoneerd  en kwa-
men toch langs vanwege de actie bij Jan Linders.

Erwin Lücker vertelt na afloop: “Veel klanten 
vroegen zich af of Jayden mijn zoontje was. 
Jayden is het zoontje van mijn tweelingbroer.” 
Erwin was samen met zijn moeder, de oma van 
Jayden, en andere mensen van de stichting 
‘Geef om Jayden’ zelf aanwezig tijdens de do-
natie dag op 5 juli. Erwin is bijzonder  trots  te 
mogen werken bij een bedrijf dat zo betrokken 
is bij de gemeenschap en bij haar medewerkers. 
“Fantastisch om te zien dat zoveel mensen be-
trokken zijn en zich zo willen inzetten,  ook als 
je ziet waar een school als ‘t Otterke toe in staat 
is, dan zeg ik petje af. Wat mij betreft een heel 
groot compliment aan de Laarbeekse bevol-
king”,  aldus de oom van Jayden.

De opbrengst
Jan Linders heeft afgelopen zaterdag een ex-
tra drukke dag beleefd. Er is een super bedrag 
bij elkaar gebracht door klanten, dat door Jan 
Linders nog eens verdubbeld is.  Het gedoneerd 
bedrag is  €4.149.41. Dit is verdubbeld door Jan 
Linders, met als resultaat een totaalbedrag van 
€8298.82. 

Jan Linders en de stichting ‘Geef om  Jayden’ 
willen  iedereen heel hartelijk bedanken voor 
hun donaties. Uit bovenstaande blijkt maar weer 
eens hoe de betrokkenheid onder de Laarbeekse 
bevolking is door massaal in actie te komen bij 
diverse activiteiten die de stichting opzet.

Niels van Schaijk (Jan Linders) overhandigt de 
waardecheque aan stichting ‘Geef om Jayden’
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Samen sterker

Al vanaf de eerste editie steunt Rabobank Wish Outdoor. Rabobank waardeert de

inzet van de organisatie om van dit festival elk jaar een groot succes te maken. Daar is

lef en doorzettingsvermogen voor nodig. En dat mag best eens gezegd worden.

Enthousiaste doorzetters komen ver

Wish
Outdoor met
de Peeltrofee!

Rabobank
Peel Noord

feliciteert
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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:

Jos Hellings 

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een 

gratis speelgoedtrein met de 
naam van uw kind bij Intertoys 

Beek en Donk.

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

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 zolder-
opruimingen, etc. Tel. 06-13208306

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

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

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

Goed tehuis gezocht voor 2 konijntjes en 1 cavia. 
Hebben altijd samen gezeten. Tel. 0492-461617

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

Garageverkoop Dr. Timmerslaan 53 en 59 
(Beek en Donk). Zaterdag 12 juli van 9.00 
tot 15.00 uur. Voor meer informatie tel. 
0492-465019 of 0492-461130

Gratis af te halen: 40m2 klinkers. 
Tel. 06-24879750

Gratis afhalen 30 grindtegels. Tel. 06-49637949

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-bike te koop, merk: Flyer. 5 jaar oud. Meer 
informatie verkrijgbaar via tel. 0492-462185

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

Verloren tijdens WiSH: zwarte HTC tele-
foon in roze hoesje met een wit rond-
je erop met tekst: ‘Whatever you do, 
do it GOOD.’ Vinder aub bellen met 
 06-10020307

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Wat is het toch een wereld van ver-
schil, Spanje en Nederland. En dan 
bedoel ik niet de grootte van het 
land, het klimaat, de kust of het 
landschap, maar de sfeer rondom 
het wereldkampioenschap voetbal. 
Het viel me op dat in de dorpen 
rondom ons, in ieder geval niet die 
uitbundige gevelversiering, vlag-
getjes en toestanden zichtbaar zijn 
als in Nederland. Waar in Nederland 
hele wijken, straten, cafés en huizen 
versierd zijn en iedereen in de ban 
lijkt te zijn van het Nederland elftal, 
vind ik het hier nogal meevallen voor 
wat betreft de hype rondom het 
Spaanse elftal. Ook voor de zeperd 
van Spanje tegen Nederland, toen 
velen van ons er nog van uitgingen 
dat Spanje zijn tweede WK op rij zou 
kunnen gaan winnen, was hier niet 
die uitbundigheid zichtbaar. Hier en 
daar zag je de Spaanse vlag uit een 
raam hangen of zat aan de buiten-
spiegel van de auto een vlaggetje 
bevestigd. Ook in de stad Malaga, 
waar we vlak voor aanvang van 
het WK nog zijn geweest, oogde 
het rustig. Natuurlijk zie je, vooral 
in de kustplaatsen, dat er zoveel 
mogelijk toeristen een café worden 
binnengelokt om één van de wed-
strijden te komen kijken. Hier is dat 
niet zo. Natuurlijk gaan er mensen in 
een plaatselijk café naar wedstrijden 

kijken, maar dat zijn dan voorname-
lijk de eigen inwoners. Spanjaarden 
nodigen namelijk zelden mensen 
thuis uit en ontmoeten elkaar op het 
terras, picknickplaats of waar dan 
ook, maar dus niet thuis. Dus ook 
elders voetbal kijken. Gewoon in 
eigen kloffie, of, vooruit dan..... een 
shirtje van het Spaanse elftal. Doe 
eens gek.
Ellen en ik hadden van te voren al 
afgesproken dat wij in een kroeg in 
Coin - uiteraard in oranje tenue - de 
wedstrijd Spanje – Nederland zou-
den gaan kijken. Ons te vroeg ge-
boren kleinkind heeft, zonder dat ze 
het wist, ons waarschijnlijk gered. Ik 
ben die dagen naar Beek en Donk 
geweest en zag daar Nederland ruim 
winnen van Spanje. Ellen heeft hier 
thuis op ‘de bult’ de wedstrijd geke-
ken. Ik weet niet hoe met ons zou 
zijn afgelopen als we die wedstrijd 
hier in de kroeg hadden gekeken. Ik 
kan nogal uitgelaten zijn, zeker als ik 
een paar biertjes op heb. Ik weet niet 
of ze het hier kunnen waarderen als 
ik in m’n Roy Donders juichpak op de 
bar ‘olé, olé, olé, we are the champi-
ons’ had gezongen. Kortom.... Nikki, 
bedankt, anders had je nu misschien 
al een opa minder gehad.  
Inmiddels is duidelijk dat het Spaans 
elftal al naar huis is en dat Neder-
land de wedstrijd tegen Costa Rica 
voor een plaats in de halve finales 
met hangen en wurgen heeft we-
ten te winnen. We zullen zien wan-
neer we de oranjekleding weer op 
moeten bergen, maar dat wordt op 
z’n vroegst aanstaande donderdag. 
Onze Casa is nu in ieder geval nog 
oranje versierd. En mocht Nederland 
de finale halen..... dan duiken wij 
komende zondag in Torremolinos 
tussen de Nederlanders voor het 
‘wij’ gevoel.

Wereldkampioenschap voetbal of 
niet..... de zomervakantie nadert 

weer en gaan in Nederland de scho-
len weer 6 tot 8 weken sluiten. Hier 
in (Zuid)-Spanje zijn de schoolvakan-
ties over het algemeen de 3e week 
van juni aangevangen en blijven 
de scholen drie maanden gesloten. 
Waar je ook heen gaat komende 
vakantie, of blijf je gewoon thuis.... 
fijne vakantie. Wij gaan de 3e week 
van juli ook op vakantie............. 
naar Nederland. 

Saludos
John en Ellen
johnellenvanos@hotmail.com

WK-sferen in Spanje 

G
EF
EL
IC
IT
EE
R
D

S
ch

a
t!

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

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

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

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

Marit 3 jaar! Hoera!

Luchtpost

Spanje

voor een plaats in de halve finales 
met hangen en wurgen heeft we-
ten te winnen. We zullen zien wan-
neer we de oranjekleding weer op 
moeten bergen, maar dat wordt op 
z’n vroegst aanstaande donderdag. 
Onze Casa is nu in ieder geval nog 
oranje versierd. En mocht Nederland 
de finale halen..... dan duiken wij 
komende zondag in Torremolinos 
tussen de Nederlanders voor het 
‘wij’ gevoel.

Wereldkampioenschap voetbal of 
niet..... de zomervakantie nadert 

Caravan en Camper Service Laarbeek

FOCWA caravan- of camperbeurt 
met rapport en goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

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,-
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Zaterdag 5 JulivRijDaG 4 JulI

kIjK vOoR mEeR fOTo’s vaN Het fEstIvAl Op wwW.mOoiLaArbEEk.nL
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‘Je hebt Nederlanders die van voetballen 
houden en je hebt Nederlanders die van voet-
ballen houden.’ Het houdt de gemoederen op 
zijn zachts gezegd aardig bezig deze tijd, het 
wereldkampioenschap. De term komkom-
mertijd kan nog even op zich laten wachten. 
Welke wedstrijd er ook wordt gespeeld, de 
beleving van het WK is immens en vult niet 
alleen de stadions in Brazilië. Wereldwijd zit 
de mens aan de tv gekluisterd.

Een en al passie. Spanning, soms sensatie. 
Chauvinisme in zijn puurste vorm. Alles voor 
Oranje. Even geen politiek gevecht, geen 
argwanend geneuzel over topsalarissen of de 
crisis. Geen nieuws is op een WK stiekem toch 
nieuws. Zolang we winnen is het allen voor 
een. We zijn weer trots op het land waar we 
zijn opgegroeid, waar we wonen.

De gekte is te zien in de Laarbeekse kroegen. 
Mannen in female Oudhollandse kleder-
dracht, om te laten zien dat je achter je land 
staat. De een kan erom lachen, de ander vindt 
het dwaasheid. Carnavalesk. 

Maar misschien is dat nou juist de trots, de 
verbinding met je land, het vertrouwde ge-
voel. Het is de grondstof voor saamhorigheid, 
met de factor succes als katalysator.

Een eigen vorm van chauvinisme zag je vo-
rig weekend ook op WiSH Outdoor. Het zat 
‘m in de details. Het kroontje in het logo. 
Een hoofdpodium als een oude watermolen 
aan de bosrand. En dat een beetje aangedikt. 
Als toppunt de tulp, pronkend als juweel aan 
de top. Het geeft een vertrouwd gevoel en 
draagt bij aan de eenheid op het festival. De 
muziek brengt de sfeer, maar de aankleding 
maakt de beleving. Een kleintje Wonderland 
in ons eigen Laarbeek.

Het is het aangedikte, overdreven beeld van 
de werkelijkheid wat het doel kracht bij zet. 
Juist op een festival of juist tijdens een WK 
wordt dat tot in de uitersten uitgedragen en 
blijkt dat bij te dragen aan het gevoel van 
saamhorigheid, het gevoel bij elkaar te horen.

Maar als dan de lampen van het festival zijn 
gedoofd en de rust weer is wedergekeerd 
dooft langzaam de energie van het festival. 
De euforie is vervlogen. De dag daarna wor-
den de festivalgrenzen weggehaald en blijkt 
ook het grasland maar gewoon grasland 
te zijn. Wonderland is niet meer. Het WK 
heeft eenzelfde magie. Zolang we meestrij-
den, staan de kroegen vol en staat het land 
op zijn kop. De gekte en de dwaasheid kent 
geen grens. Maar als ook de lampen van het 

WK worden gedoofd, dooft ook lang-
zaam de saamhorigheid van ons 

Nederlanders en kan de kom-
kommertijd beginnen!

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.

Saamhorigheid

De opbrengst gaat naar de stichting Energy4all
ZZaterdag 30 augustus 2014 vindt de tweede Aerde Run plaats om geld op te halen voor een goed doel. Deze 
keer gaan we lopen voor de stichting Energy4all. In Nederland worden per week 1 tot 2 kinderen geboren met 
een energiestofwisselingsziekte. Helaas komt de helft van deze kinderen voor hun tiende te overlijden en 
haalt 70% de volwassen leeftijd niet… Een medicijn is er nog niet. Energy4all financiert onder andere het 
onderzoek naar een medicijn. Er is concreet uitzicht op een medicijn. Door de Aerde Run te lopen steun je de 
stichting: de opbrengst gaat volledig naar Energy4all!

Inschrijven en kosten: tot 27 augustus kun je inschrijven per mail: info@aerde.com. 
De De kosten voor kinderen t/m 12 jaar zijn 2,50 (1,2 of 2,4 km) en vanaf 13 jaar doneer 
je 5,50 per persoon aan inschrijfgeld. Inschrijven op zaterdag 30 augustus kan ook, 
vanaf 9.30u. inschrijven kost dan per persoon één euro extra.

Afstanden: 1,2 km of 2,4 km (geschikt voor kinderen), 5 km, 10 km of 15 km. Bij de 
afstanden t/m 5 km is wandelen ook toegestaan, vanaf 10 km is hardlopen verplicht.

Tijd: om 10.15 uur start iedereen voor de 1,2 en 2,4 km en om 10.00 uur start 
iedereen die de afstand 5, 10 of 15 km gaat lopen.

Meer inMeer info vind je op www.aerde.com en www.energy4all.eu 

Oude Bakelsedijk 14, Gemert

Mooi agrarisch Laarbeek

In deze tijd van het jaar ontwaar je ze weer op 
de Laarbeekse velden; de haspels die met hun 
fiere krachtige stralen de naar water snakkende 
gewassen voeden met hun eerste levensbe-
hoefte. De beschikbaarheid van voldoende en 
goed water is van essentieel belang voor de 
Laarbeekse boeren en tuinders. Het zorgt er-
voor dat de opbrengsten van de gewassen zo 
optimaal mogelijk gaan zijn.  Boeren en tuin-
ders nemen dan ook  maatregelen om droogte 
bij gewassen te voorkomen.  Een goed voor-
beeld is het plaatsen van stuwtjes door de boe-
ren zelf. Een stuwtje in een sloot voorkomt dat 
water te snel wegstroomt. Door het langer vast 
te houden in de sloot blijft het grondwaterpeil 
in de aangrenzende percelen beter op peil. 
Hierdoor kunnen de gewassen beter vocht aan 
met hun wortels en blijven ze mooi doorgroei-
en in tijden van droogte. Ook heeft dit een po-
sitieve invloed op de natuur. In en rondom het 
water zitten namelijk veel dieren en vogels die 
daar hun voedsel uithalen. Diverse Laarbeekse 
boeren bedienen zo hun eigen stuwtjes. Een 
ander voorbeeld zijn tuinders die waterbassins 
hebben waarin ze overtollig regenwater op-
slaan om dit toe dienen aan hun gewassen op 
het moment dat dit nodig is. 

In tijden van droogte wordt ook grondwater 
opgepompt waarmee de percelen worden be-
regend. Daarnaast wordt er dan ook water uit 
bijvoorbeeld de waterlopen en de AA gehaald. 
Het onttrekken van water uit de grond en uit 
de sloten is aan veel en complexe regels gebon-
den. Deze regels zijn opgesteld door de water-
schappen, voor Laarbeek is dit het Waterschap 
AA en Maas. Het waterschap heeft als taak de 
kwaliteit en de kwantiteit van het water in zijn 
gebied te bewaken, en hierbij zijn natuurlijk 
meer belanghebbenden als alleen de landbouw. 

Een aantal Laarbeekse boeren en tuinders heb-
ben in overleg met het waterschap een be-
drijfswaterplan opgesteld waarin ze aangeven 
hoe er nu met water en beregening omgegaan 
wordt bij hun bedrijven. Hierin worden ook  
verbeterplannen opgenomen, zodat het water-
gebruik in de toekomst nog minder wordt. Met 
dit bedrijfswaterplan in de hand mag de boer 
water toedienen op de momenten dat hij dit 
het meest noodzakelijk acht en op momenten 
dat dit hem het beste past.  Zonder bedrijfs-
waterplan is het in de nabije toekomst niet 
zo maar meer toegestaan om oppervlakte-of 
grondwater te gebruiken voor het besproeien 
van gewassen.  

Beregening in de Laarbeekse land-en tuinbouw

Laarbekenaren nemen deel aan 52e Kennedymars Someren 
Someren/Laarbeek - De 52e 
Kennedymars van Someren ging op za-
terdag 5 juli om 22.00 uur van start. 
Aan de start verschijnen vele laarbe-
kenaren. Het fenomeen Kennedymars 
is ontstaan in 1963 na een uitspraak van 
President Kennedy “Iedere Amerikaan 
moet 50 mijl kunnen wandelen zonder 
specifieke voorbereiding”. In dat jaar 
gingen de Kennedymarsen van Sittard, 
Bergeijk en Someren van start. Toen 
met overal zo’n 100 deelnemers. 

Het topjaar voor Someren was de 25e 
editie met ruim 6000 deelnemers. 
Dit jaar worden er in Nederland 34 
Kennedymarsen georganiseerd, met 
ieder zijn eigen bijzonderheid. Neem 
bijvoorbeeld die van Winterswijk, 
die vindt plaats begin februari met 

maximaal 500 inschrijvingen en zit al 
maanden van te voren vol. Deze gaat 
van Winterswijk naar Amersfoort via 
bospaadjes en over de Postbank, vorig 
jaar lag er een flink pak sneeuw. Nee 
al die Kennedymarsen zijn beslist geen 
eenheidsworst. Someren staat vooral 
bekend om zijn organisatie naast het 
wandelen, met veel publiek en en-
tertainment langs de route. Door het 
voetballen  was de publieke opkomst 
duidelijk minder massaal als andere ja-
ren.  Er gingen 1886 wandelaars van 
start en 1411 haalden de finish. 
Waaronder ook deze keer weer veel 
wandelaars uit Laarbeek. 

Mari Vereijken (Beek en Donk) deed 
in Someren voor de 27e keer mee en 
het was zijn 55e Kennedymars.  Men 

vertrok deze keer in een flinke regenbui 
die twee uur lang de lopers zegende. 
Zoals altijd kwam na de regen ook weer 
zonneschijn en was de temperatuur 
prima. Wel was het mede door de hoge 
luchtvochtigheid wat benauwd en klef. 
Mari had zichzelf vooraf 2 rustmomen-
ten beloofd, op de 40 en 60 km, hij is 
tenslotte onlangs 70 geworden, dus de 
jaren gaan tellen.  Hij kwam met een 
vlot tempo na 12 uur en 10 minuten 
als 40e loper over de rode loper binnen. 
Om 11.00 uur stond hij thuis weer on-
der de douche. Nu op naar de 4-daagse 
van Nijmegen. Een tocht waar ook veel 
Laarbeekse deelnemers zijn.  Wandel 
ook eens een georganiseerde tocht 
mee! Hartstikke gezellig en gezond! 
Misschien tref je Mari bij de volgende 
tocht.

Beek en Donk - Op zondag 13 juli 
luidt de Stichting MuziektuinPodium 
de vakantie in met een gevarieerd 
concert in de Muziektuin van Beek 
en Donk. Verschillende groepen ver-
zorgen deze dag optredens.

Om 13.00 uur opent het Beek en 
Donkse buurtorkest ‘Röllik Goewd’ 
het programma. Een uur later volgt 

op de kiosk een optreden van het 
seniorenorkest ‘ODE Laarbeek’, on-
der leiding van dirigent Theo Lokin. 
Omstreeks 15.00 uur wordt het pro-
gramma op het kleine podium voort-
gezet door SMESH, een blaaskapel 
uit Lieshout die zich helemaal richt 
op een repertoire van popmuziek. 
De middag wordt vervolgens afge-
sloten met een spetterend optreden 

van de Beek en Donkse rockband 
‘Stömpeñoy’.

De Stichting MuziektuinPodium no-
digt iedereen van harte uit deze gratis 
optredens te komen bijwonen. Voor 
meer informatie over de stichting, de 
optredende groepen en de overige 
concerten van dit seizoen, kunt u te-
recht op www.muziektuinpodium.nl.

Lieshout - Van 15 tot en met 18 juli 
houdt woonzorgcentrum Franciscushof 
in Lieshout de jaarlijkse rolstoelvier-
daagse.

Op deze dagen komen ze bij u langs om 
te vragen of u ze wilt sponsoren. Voor 
een bijdrage vanaf €2,50 ontvangt u 
als dank een klavertje vier. Dit jaar zijn 
de routes wat korter, omdat ze in ver-
schillende straten aandacht zullen vra-
gen voor de sponsoractie ‘Klavertje 4’. 
De opbrengsten worden gebruikt voor 
de verdere invulling van de beleeftuin 

van de eerste kleinschalige woning voor 
mensen met dementie in Franciscushof.

Beleeftuin
Mede dankzij een zeer geslaagde spon-
sormiddag op 1 juni jl. en met medewer-
king van het seniorenorkest St. Caecilia, 
is de bestrating van de tuin al gereali-
seerd. Ook is er een kippenhok geplaatst. 
In het najaar hoopt De Zorgboog de rest 
van de plannen te kunnen realiseren, zo-
als het aanschaffen van fruitbomen, een 
verhoogde kweektafel en verrijdbare 
kruiden-/groentebakken.

MuziektuinPodium luidt vakantie in met gevarieerd concert

Sponsoractie ‘Klavertje 4’ Franciscushof

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse bospeen

€ 0,75
Hollandse Kersen

500 gr. €2,50 
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GRATIS
Dove shower gel 

Bij besteding 

  aan boodschappen

OP = OP!

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

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/spelregels

Laarbeek
     Lieshout,                                    
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Jongerenwerk

Laarbeek – De gemeente Laarbeek 
kent vier verschillende tienerwerken: 
Yammas uit Mariahout, &RG Teens 
uit Lieshout, De Boemerang uit Beek 
en Donk en Cendra uit Aarle-Rixtel. 
De organisaties werken steeds meer 
samen, maar behouden wel hun eigen 
identiteit. 

Samenwerking
Welzijnsinstelling ViERBINDEN werkt 
samen met de tienerwerken. De ver-
enigingen bestaan allemaal korter dan 
twintig jaar. Xandieme Megens, jon-
gerenwerker bij ViERBINDEN, coördi-
neert het geheel. “In principe werken 
ze allemaal zelfstandig. De organisa-
ties draaien op vrijwilligers. Wanneer 
er vragen of problemen zijn, kloppen 
ze bij mij aan. Ook organiseren wij 
vanuit ViERBINDEN twee keer per jaar 
een vergadering voor de vier tiener-
werken. Dit is heel belangrijk. Je kunt 
elkaar op de hoogte houden van wat 
je doet, dingen van elkaar overnemen, 
maar ook nieuwe ideeën samen be-
denken.”

Signaleren 
Problemen of vraagstellingen die bij 
Xandieme komen liggen, zijn heel uit-
eenlopend. “De vrijwilligers zijn geen 
professionele hulpverleners. Het is de 
bedoeling dat zij signaleren, bijvoor-
beeld wanneer een kind thuis proble-
men heeft. De vrijwilliger kan dit aan-
kaarten bij ViERBINDEN en wij gaan 
dan bekijken wat we met deze casus 

moeten doen. Soms lossen we het zelf 
op, andere keren schakelen we hier 
professionele instanties voor in. Dat 
ligt aan de casus.” Maar er kunnen 
zich ook andere problemen of vragen 
voordoen. Zo is het tienerwerk van 
Aarle-Rixtel, Cendra, al een hele tijd 
bezig om toestemming te krijgen voor 
uitbreiding van hun gebouw. ViERBIN-
DEN helpt Cendra hierin mee en voert 
de gesprekken met de gemeente. In-
middels zijn deze plannen definitief en 
start Cendra binnenkort met de ver-
bouwing. 

Recreëren en ontmoeten
Naast dat de tienerwerken samen-
werken met ViERBINDEN op maat-
schappelijk vlak, organiseren zij ook 
ieder voor zich vele activiteiten voor 
de jeugd uit hun dorp. Zo organiseert 
&RG Teens regelmatig PLUS-disco’s. 
Deze disco’s zijn zo’n succes, dat ze 
nu rouleren per kern. Het tienerwerk 
van Yammas vierde onlangs nog hun 
20-jarige jubileum, De Boemerang 
begint met een huiswerkmiddag voor 
scholieren van de basisschool en mid-
delbare school en Cendra uit Aarle-
Rixtel gaat nu ‘mannenavonden’ or-
ganiseren als tegenhanger van hun 
succesvolle ‘meidenavonden’. Ad de 
Hoon, vrijwilliger bij Cendra, vertelt: 
“Ieder tienerwerk heeft zijn eigen spe-
cialiteit en boekt zijn eigen successen.”

Gezamenlijke activiteiten
Inmiddels organiseren de tienerwerken 

jaarlijks een aantal activiteiten samen. 
Zo is er al jaren de succesvolle spook-
tocht, die rond Halloween plaatsvindt. 
Hieraan nemen gemiddeld 220 kin-
deren deel. Daarnaast vond vorig jaar 
een DJ-wedstrijd plaats, waaraan alle 
Laarbeekse kinderen deel mochten ne-
men. Er zijn nog steeds tieners, die bij 
evenementen en activiteiten van het 
tienerwerk plaatjes draaien. Een an-
der goed voorbeeld is de sportdag van 
Cendra. “Deze sportdag is een groot 
succes”, vertelt Ad. “We willen deze 
sportdag verder uitzetten bij de an-
dere tienerwerken. Uiteindelijk is het 
dan de bedoeling dat ieder tienerwerk 
op dezelfde dag zijn sportdag heeft in 
de Nationale Sportweek.” Naast de 
spooktocht en de sportdag hebben de 
tienerwerken ook één gezamenlijke 
website: www.tienerwerklaarbeek.
nl. Vanuit deze website kun je verder 
klikken, zodat je naar de website van 
Yammas, Cendra, De Boemerang of 
&RG Teens gaat.
 
Toekomst
“Het is niet de bedoeling dat het één 
grote vereniging wordt”, vertelt Xan-
dieme. “Ieder tienerwerk behoudt zijn 
identiteit. Het is natuurlijk alleen maar 
goed als we elkaar kunnen versterken 
op sommige vlakken. Daar worden 
alle tienerwerken beter van.” Zowel 
Xandieme als Ad de Hoon zijn het met 
elkaar eens dat de samenwerking tus-
sen de tienerwerken en met ViERBIN-
DEN super is. 

Tienerwerken in Laarbeek: ontmoeten, recreëren en signaleren 

Yammas vierde onlangs nog het 20-jarige   
 bestaan van de vereniging

De meidenavonden bij 
Cendra zijn erg succesvol 

De Boemerang start na 
de zomervakantie met 
huiswerkbegeleiding

&RG Teens organiseert 
succesvolle Plus-disco’s

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Deze week is het de beurt aan Henk 
Vlemmings (80) en Jo Verhofstadt 
(77) uit Beek en Donk. Als gouden 
echtpaar haalden ze in maart 2009 
het Eindhovens Dagblad. Henk en Jo 
hebben een zoon, vier dochters, tien 
kleinkinderen en drie achterkleinkin-
deren. 

Grote wens
“Het liefst zou ik nog één keer met 
de hele familie op vakantie gaan naar 
Spanje”, vertelt Henk. Hij blikt terug 
op de prachtige vakanties die ze daar 
hadden. “Dat waren doe-vakanties, 
waarin we gingen wandelen en veel 
gingen bekijken”, vertelt Jo. “En op 
bezoek gingen bij Toon, de broer van 
Henk, die in Blanes woont.” “Ach, 
konden we de zorg maar meenemen 
naar Spanje”, wenst Henk.  

Speelotheek
Henk vertelt: “Wij kennen veel men-
sen in Beek en Donk. Dat komt door 
mijn werk als conciërge, door buurt-
vereniging ‘De Viersprong’, het se-
cretariswerk bij verschillende vereni-
gingen, de carnavalsvereniging en 
ook door speelotheek Pimpeloentje. 
“Het was zo’n leuke tijd bij de speelo-
theek! Ik maakte ook werkroosters 
en moest - als enige man - rekening 
houden met de drukke agenda’s van 
alle moeders.” Op zijn 70e zou Henk 
stoppen, maar op 75-jarige leeftijd 
‘speelde’ hij nog. Toen werd de subsi-
diekraan dichtgedraaid. “We hebben 
het 25-jarig jubileum gevierd, maar 
daarna hield het - jammer genoeg - 
op.  De spullen werden verkocht aan 
de speelotheek in Lieshout.” Wat 
overbleef zijn de dagelijkse begroetin-
gen die Henk hoort. Want dat leverde 
dat werk met ‘alle meiden’ wel op: 
veel sociale contacten. In 2006 ont-
ving Henk voor zijn vrijwilligerswerk 
een koninklijk lintje. 

“Ongemakken van de ouderdom”
Zowel Jo als Henk hebben qua ge-
zondheid de afgelopen jaren moeten 
inleveren. “Het gaat achteruit”, ver-
telt Henk. “Jo heeft een hersenbloe-
ding gehad en gaat twee keer in de 
week naar de zorgboerderij. Zelf ben 
ik hartpatiënt en slechtziend. Ik ben 
mantelzorger en heb weinig tijd voor 
andere dingen. Jo vertelt: “Praten 
gaat ‘dik’ niet meer.” Waarop Henk 
aanvult: “Wij zijn blij dat er voorzie-
ningen zijn, zoals een taxi. Anders 
kwamen we nergens meer, omdat Jo 
niet meer mag fietsen. We gaan graag 
samen een hapje eten bij lunchroom 
’t Mikkertje in Gemert. Daar komen 
we al jaren.”

Genieten
Met plezier wonen Henk en Jo nu 
aan het Wethouder Notenplein. Eerst 
woonden ze in een flat, maar daar 
konden ze niet goed wennen. “Hier 
kunnen we met zijn allen feesten. Het 
is hier groot genoeg”, vertelt Henk. 
En het WiSH-weekend staat garant 
voor familiebezoek. “Voor de kin-
deren zette ik vroeger housemuziek 
op”, lacht Henk. “En ik deed gewoon 
mee. Jo hoorde de keiharde muziek 
dan buiten al bij de Spar. En dat ter-
wijl ik eigenlijk een liefhebber ben van 
klassieke muziek.”  

Samen genieten Henk en Jo van de 
familie en van de mooie banen die 
hun kinderen hebben. Ook bijzon-
der vindt Henk het om samen met 
zijn 18-jarige kleinzoon Joris naar het 
WK voetballen te kijken. “We heb-
ben een hechte band als familie. Alles 
kan besproken worden: we zijn een 
gelukkig gezin. En dat vinden we nou 
het leukste!” Een mooie balans na 55 
huwelijksjaren. 

Docenten Karel Baken en 
Stan Mens nemen afscheid 
van het Commanderij College 
Beek en Donk - Jarenlang waren 
ze een vast gezicht op school. 
Die grappige leraar, die aardige 
docente of dat fijne aanspreek-
punt. Ook dit jaar gaan er weer 
een aantal docenten van het 
Commanderij College met pen-
sioen. Op de scholen in Gemert 
nemen drie docenten afscheid; 
in Laarbeek zijn dit er twee, 
namelijk Stan Mens en Karel 
Baken.

Karel Baken
Docent Nederlands Karel Baken 
van vmbo Laarbeek neemt af-
scheid. Hij start in 1975 bij Mavo 
‘Mariëngaarde’. Een betrokken 
docent, die heel wat bijzondere 
momenten op school meemaak-
te. “In het onderwijs vindt regel-
matig een vernieuwingsronde 
plaats, waarbij de aandacht voor 
de leerling overeind blijft. Dit is 

voor mij de eerste drijfveer in het 
geven van onderwijs: aandacht 
voor de mens in de organisatie”, 
vertelt hij. Karel gaat zich richten 
op zijn vrijwilligerswerk: het lei-
den van koren. “Ik ga de spon-
taniteit van de leerlingen zeker 
missen.”

Stan mens
Stan Mens neemt ook afscheid 
van het vmbo in Laarbeek. Hij 
begon in 1974 als wiskunde-
docent. Hij was direct in allerlei 
netwerken actief en heeft bijge-
dragen aan de invoering van ICT 
in het onderwijs. Stan wordt een 
positief ingestelde en enthousi-
aste collega genoemd, die leer-
lingen de kans gaf zich in posi-
tieve zin te ontwikkelen. Verder 
wordt zijn humor genoemd. 
“De smaakmaker van het on-
derwijs.”

Docent Karel Baken van 
het Commanderij College

Docent Stan Mens van 
het Commanderij College

ViERBINDEN.NL
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Uw inbreng is nodig voor de Retailnota Laarbeek!
• Nieuw bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel
• Controle fout parkeren Piet van Thielplein op marktochtenden
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek voor een barbecue op donderdag 10 juli 2014 van 
• 19.00 tot 24.00 uur bij het Parkpaviljoen, Parklaan 3 in Beek en Donk (verzonden 25 juni 2014),
• Ondernemingsvereniging Lieshout-Mariahout voor het houden van een kerstfair in de Dorpsstraat 

in Lieshout vanaf de Heuvel tot en met het terrein van de Jumbo op zondag 14 december 2014 
van 13.00 tot 19.00 uur (verzonden 25 juni 2014),

• Vogelvereniging Laarbeek voor het houden van een vogeltentoonstelling in zaal Van de Burgt, 
Heuvelplein 21 in Beek en Donk van 7 tot en met 9 november 2014 (verzonden 25 juni 2014),

• Runnersclub Lieshout voor het organiseren van een hardloopwedstrijd in de bossen aan ’t Hof in 
Lieshout op zondag 2 november 2014 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden 26 juni 2014),

• Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een jeugdveldrit in ‘t Hof in Lies-
hout op zondag 7 december 2014 van 11.00 tot 16.00 uur (verzonden 26 juni 2014), 

• Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van de 35e Bavaria-veldrit op 
zondag 16 november 2014 van 11.00 tot 16.30 uur in ‘t Hof te Lieshout (verzonden 26 juni 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Vogelvereniging Laarbeek voor het organiseren van een loterij in café ‘v.d. Burgt’, Heuvelplein 21 

in Beek en Donk op 9 november 2014 (verzonden 25 juni 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de 
dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3 Beek en Donk’
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 
1-3, Beek en Donk’ als ontwerp ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de 
uitbreiding van de bedrijfslocatie tot een maximum van 10.000 m2.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 7 juli tot en 
met maandag 18 augustus 2014 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeen-
tehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via www.laarbeek.nl (www.
laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke 
plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBijenweg1-3-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke 
onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u con-
tact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Dorpsstraat 96 Aarle-Rixtel 25-06-2014 oprichten erfafscheiding
Karstraat 11 Beek en Donk 25-06-2014 vervangen dak
De Tamboerijn 7 Beek en Donk 26-06-2014 veranderen woning
Oranjelaan 21 Beek en Donk 30-06-2014 kappen berk
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen wor-
den ingediend nadat over de plannen is beslist.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbeschik-
kingen zijn genomen:

Locatie                       Kern        Inzagetermijn Werkomschrijving
Franciscushof 18   Lieshout      07-07 t/m 22-08 2014 brandveilig gebruik zorginstelling
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen zienswijze 
wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbeschik-
kingen zijn genomen:

Locatie                       Kern        Inzagetermijn Werkomschrijving
Franciscushof 18   Lieshout      07-07 t/m 22-08 2014 brandveilig gebruik zorginstelling
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen zienswijze 
wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                 Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzenddatum
De Duivenakker 72 a     Aarle-Rixtel vergroten bijeenkomstfunctie bouwen 25-06-2014
Jan van Amstelstraat 2  Beek en Donk bouw woning   bouwen 25-06-2014
Dorpsstraat 54 a              Lieshout verbouwen supermarkt bouwen 25-06-2014
Donkersvoortsestraat 5 Beek en Donk bouwen bedrijfsruimte bouwen 25-06-2014
Mariastraat 52                  Aarle-Rixtel veranderen woning    bouwen 25-06-2014
Kasteelweg 3-1                Aarle-Rixtel samenvoegen 2 woningen tot 1bouwen 25-06-2014
Kannelustweg 8               Aarle-Rixtel vervangen dak    bouwen 26-06-2014
Dorpsstraat 86                 Aarle-Rixtel uitbreiden café (serre) bouwen 26-06-2014
Dr. Timmersstraat 16     Aarle-Rixtel vergroten woning  bouwen 30-06-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na 
de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. Voor het inzien van 
verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoon-
nummer. 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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juli 2014 besloten om de nadere 
regels die gaan over de uitvoering van de verordening maatschappelijke ondersteuning Peel-
gemeenten Laarbeek 2014 vast te stellen. De regels treden met ingang van 7 juli 2014 in wer-
king. Van maandag 7 juli tot en met maandag 18 augustus 2014 liggen de nadere regels ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek. De verordening kunt u teruglezen via www.overheid.nl.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad. Hieronder 
treft u de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen wordt gehouden in 
het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken liggen vanaf maandag 
7 juli tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 
8 juli kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 5 juni 2014 en 

van 12 juni 2014.
6. Ingekomen stukken.
7. Voorstel tot het aanpassen van de komgrens van Beek en Donk in verband met Bemmer IV.
8. Voorstel tot vaststelling van de Parkeerbeleidsnota 2014.
9. Voorstel tot vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden.
10. Voorstel tot uitbreiding formatie griffie.
11. Voorstel tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2014.
12. Voorstel tot vaststelling zienswijze bij ondernemingsplan 2015-2016 Atlantgroep en be-

groting Atlantgroep 2015.
13. Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2013.
14. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2014.
15. Sluiting.

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende omgevingsvergunningen

Nadere regels verordening maatschappelijke 
ondersteuning Peelgemeenten
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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 

DE ZEEPKIST

Vakantie
De vakantieperiode is begonnen. 
Veel  mensen trekken erop uit om 
in alle rust, of juist actief,  te genie-
ten van een andere omgeving. Ook 
voor de politiek is dit een rustige tijd: 
op donderdag 10 juli was de laatste 
raadsvergadering voor de zomerva-
kantie.
Terugkijkend hebben wij, als PNL, 
een turbulente tijd meegemaakt. De 
vakantie geeft ons de tijd en ruimte 
om in alle rust over zaken na te den-
ken. Uiteraard blijven we niet  stil 
staan bij wat er allemaal gebeurd is: 
we kijken vooral vooruit. Maar het is 
ook vakantietijd;  tijd om in alle rust, 
of juist actief, van de omgeving te 
genieten. En waarom niet van de ei-
gen Laarbeekse omgeving? 
Als je als toerist door Laarbeek wan-
delt, fietst of rijdt, dan zie je een 
mooie, groene gemeente. In Maria-
hout heb je natuurlijk het openlucht-
theater met in de zomer de speciale 
kindervoorstellingen; de trimbaan die 
voor iedereen te gebruiken is, mooie 
ommetjes en bossen en natuurgebie-
den waar je je in een heel andere om-
geving waant en toch kort bij huis! 
In Lieshout heb je de molens; kun je 
een wandeling door het dorp maken 
langs alle beelden die verspreid  in de 
kom te vinden zijn; wandelen door 
het Broek en Achterbosch, de Ru-
weeuwsels  of de bossen in ’t Hof. Of 
natuurlijk een Bavaria Biertour. Ook 
prachtig is het om in Aarle-Rixtel te 
fietsen in de omgeving van Croy of 
de Heikant; een kopje thee te drinken 
bij theehuis Onder de Boompjes en 
van daaruit de Biezen te verkennen 
of het Biggetjesbos. Een wandeling 

te maken in de prachtige kern van 
Aarle-Rixtel met de vele bijzondere 
gebouwen of zomaar te kijken naar 
de bedrijvigheid in de passantenha-
ven. De muziektuin in Beek en Donk 
is ook prachtig om te zien en vlakbij is 
dierenpark De Regt, met daar vlakbij 
een mooi wandelgebied. In de Voor-
beemd is recentelijk een (verplichte) 
waterberging gerealiseerd met nieu-
we wandelroutes en natuur: bent u 
daar al geweest?
Er zijn, door de gehele gemeente 
heen, verschillende wandel-en fiets-
routes: picknickmand mee, spelen in 
de bossen en je hebt een ‘dagje Laar-
beek’ in de vakantie.

Uiteraard is er nog veel meer te zien 
en te doen in Laarbeek. Wij willen u 
enkel attent maken op het vele moois 
wat Laarbeek te bieden heeft.  Wij 
dagen u uit om toerist te zijn in uw 
eigen Mooi Laarbeek!

Wij wensen iedereen een mooie en  
prettige vakantie!

Fractie PNL 

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NL
Mc Culloch M125-97T
De krachtige motor en wendbaar-
heid van de M125-97T zorgen voor 
een bijzonder vlotte maaibeurt. 
In een handomdraai stelt u de 
maaihoogte in. Zo licht uw gazon 
er in een handomdraai strak bij.

€ 1.599,-

K

WWWWWWW W JOS
NIEUW!

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Bandheidelibel

Deze week een foto van de band-
heidelibel, een vrij zeldzame libel, 
die toch ook in onze omgeving 
voorkomt, zoals op Grotel. Voor 
1980 was deze opvallende libel nog 
nooit in Nederland gezien, maar het 
is een soort die snel profi teert van 
nieuwe geschikte omstandigheden. 
Hij is gemakkelijk herkenbaar aan 
de donkerbruine dwarsband op de 
vleugels en de mannetjes krijgen 
een prachtige dieprode kleur.

In de komende maanden trek ik er 
weer regelmatig ‘s morgens heel 
vroeg op uit om bij het eerste licht li-
bellen of vlinders te fotograferen. Ik 
hoop dan op een windstille vochtige 
ochtend; de libellen en vlinders zijn 
dan nog bedekt met dauwdruppels 
en moeten nog opwarmen om te 
kunnen vliegen. Je hebt dan de mo-
gelijkheid om ze in alle rust te foto-
graferen en de dauwdruppels geven 
een bijzonder effect.

Alleen al de zon op zo’n mooie 
rustige ochtend op zien komen en 
genieten van onze Mooie Laar-
beekse natuur is al de moeite waard 
om zo vroeg uit de veren te zijn.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotel

Mooi Jong in het Vak
Nieuw leven op de Dorpsstraat 69!

Aan de Dorpsstraat 69 in Aarle-
Rixtel is sinds 23 mei 2014 ‘Beauty 
Touch’ gevestigd. Beauty Touch is 
de zaak van schoonheidsspecialiste 
Heidi van Riet. Heidi is een geboren 
‘Helmondse’ en werkt al ruim 24 jaar 
in de schoonheidsbranche. In 1998 
startte ze haar bedrijf Beauty Touch 
in IJsselstein. Nu is ze met haar bedrijf 
terug in Aarle-Rixtel.

Bij Beauty Touch kunt u terecht voor 
diverse heerlijke behandelingen. 
Allemaal met één doel, het jong 
houden van de huid. Beauty Touch is 
gespecialiseerd in huid verbeterende 
behandelingen, waaronder ‘Fruitzuur-
behandeling’, ‘TDA’ en ‘Microder-
mabrasiebehandeling’. 

Zo is een fruitzuurbehandeling onder 
andere goed als u last heeft van 
Acne, een vette of droge vochtarme 
huid. TDA is het meest nieuw, een 
behandeling op basis van zuurstof die 
zorgt dat de werkstoffen naar diepere 
huidlagen worden getransporteerd. 
Microdermabrasie is een behandeling 
waarbij kristallen de dode huidcellen 
verwijderen en uw huid zodoende 
weer jonger en gladder wordt.

Bij al deze behandelingen wordt u 
heerlijk verwend op persoonlijke 
basis met een ‘vleugje magie’ van uw 
gastvrouw Heidi van Riet. Wilt u meer 
informatie, bent u nieuwsgierig of wilt 
u gewoon even komen kijken, maak 
gerust een afspraak via de telefoon 
0492-320759 of kom langs aan de 
Dorpsstraat 69 in Aarle-Rixtel.    

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel      0492-320759       www.beautytouch.nl

Heidi van Riet
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Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Omroep Kontakt tijdens de Tour de France:
 

op maandag, woensdag en vrijdag
tot en met 28 juli etappeverslagen

van 19.00 tot 20.00 uur
 

Omroep Kontakt is er voor U, 
ook tijdens uw vakantie!

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

Gespot door Mari van de Rijt bij het kruisbeeld richting St. Oeden-
rode. Zou hij niet te zwaar beladen zijn? vroeg Mari zich af. Speciaal 
transport.

Gespot door Mari van de Rijt bij het kruisbeeld richting St. Oeden-Gespot door Mari van de Rijt bij het kruisbeeld richting St. Oeden-

Mooi Gespot

Roefelcomité Laarbeek sluit seizoen 2014 Roefelend af
Mariahout – Op 14 en 21 juni vonden 
in Laarbeek de Roefeldagen plaats. 
Maanden van voorbereiding resulteer-
den in leuke en leerzame dagen voor de 
Laarbeekse bassischool kinderen vanaf 
groep 3. Om de organisatoren van de 
dag te bedanken mochten zij ook gaan 
Roefelen. Dit jaar in Mariahout.

Eindroefel
Het organiseren van een Roefeldag is 
een hele klus. Op de Roefeldag zijn bijna 
1200 kinderen uit Laarbeek op bezoek bij 
bedrijven en instanties in Laarbeek. De 
vrijwilligers die dit organiseren worden 
daarom aan het einde van het seizoen 
getrakteerd op een eigen ‘Roefeldag’. 
Iedere keer is één kern van Laarbeek aan 
de beurt om de Eindroefel te organiseren. 
Dit jaar was het de beurt aan Mariahout.

Bedrijven
In Mariahout werd het melkveebedrijf 
van de familie van Vijfeijken bezocht. 
Er werd uitleg gegeven over de cyclus 
van kalf naar melkkoe. De koeien gaven 
zelf een demonstratie hoe ze door een 
melkrobot gemolken werden. Anky van 
Gastel en Haiko Koenen gaven bij het 
Torreven in Mariahout een demonstra-
tie schaapdrijven. Met hun Bordercollies 
kunnen ze de schapen die daar in de bos-
sen grazen uit de bossen halen. José van 
den Eijnden gaf in haar massagepraktijk 
in een notendop uitleg over verschil-
lende Chinese geneeswijzen en de wer-
king daarvan op het menselijk lichaam. 
Enkele Roefelaars mochten naaldjes van 
de acupunctuur in oefenmodellen steken 
en bemerkten dat dit niet eenvoudig is. 

Roefelen 13 juni 2015
De leerzame avond werd afgeslo-
ten met een hapje en een drankje. De 
Roefelcomités van Laarbeek zijn er weer 
helemaal klaar voor om volgend jaar 
een nieuwe Roefeldag te organiseren. 
Hopelijk doen er weer een heleboel kin-
deren mee. Uit eigen ervaring weten de 
comités hoe leuk Roefelen is.

‘Eindroefel’ bij het melkveebedrijf van de familie van Vijfeijken.

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Snoepje is een kitten van ongeveer 9 
weken oud, en zeg nou zelf, dit knappe 
poesje doet haar naam toch eer aan! 
Snoepje is met haar zusje en 2 broertjes 
als vondeling in het asiel terecht gekomen. 
Snoepje is de rustigste van het stel, zij vindt 
het heerlijk om in je armen te liggen en 
geknuffeld te worden. Maar ze heeft ook 
haar dolle buien en dan speelt ze er flink op 
los. Kunt u dit snoepje een gezellig en knus 

thuis bieden? De rest van haar familie wacht ook nog op een baasje!

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

Naam:        Snoepje
Leeftijd:     9 weken 

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.

Rommelmarkt in De Esdoorn
Beek en Donk – Ten bate van 
het 10-jarig bestaan van V&V 
Handelsonderneming vindt er op za-
terdag 19 juli een rommelmarkt plaats 
in De Esdoorn in Beek en Donk.

Bezoekers zijn welkom tussen 8.00 en 
16.00 uur. Zij worden getrakteerd of 
koffie/thee met cake. Er is gratis kin-
dervermaak aanwezig en er zijn circa 
30 kramen. De toegang is gratis.
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Er warm bij zitten
Redacteur: Hans Kik

De mooiste badplaatsen vind je bij de mensen thuis. Zie 
de nieuwe badkamer van Pieter Baardwijk in Gemert. 
Die heeft alles in zich om er warm bij te zitten. Over 
badplaatsen gesproken. Wie wil er dan nog naar Dom-
burg, Bloemendaal en Zoutelande?

Badkamervirus
“De oude badkamer was een beetje gedateerd”, vertelt 
Pieter. “Bouwjaar 1992. Kon nog wel even mee. Maar 
toch. De buren waren bezig met een nieuwe badka-
mer. Ik ben gaan kijken toen alles klaar was. Perfect ge-
maakt door installateur Van de Ven Hollanders uit Beek 
en Donk. Dat was de warming-up en van het een komt 
het ander. Alsof er opeens een soort badkamervirus toe-
slaat.”

Inloopdouche en meer
“Ik ben een sportman: wielrenner in hart en nieren. Dan 
stel je zo je eisen aan een badkamer. Ligbad? Niks voor 
mij. Persoonlijk heb ik meer met een regendouche. Even 
afspoelen na twee uur koersen. Een handddouche stond 
ook mijn lijstje. Andere wensen waren een zwevend toi-
let, een designradiator en vloerverwarming, op speciaal 
verzoek van mijn vriendin. Lekker warm in de winter.”

Hakken en breken
“Een nieuwe badkamer brengt het nodige hak- en breek-
werk met zich mee. Je moet je dan een beetje behelpen. 
Stof happen? Welnee! Die drie weken ben ik goed door-
gekomen. Ik was vaak te vinden bij de sportschool om te 
douchen. Ook bij de buren kon ik terecht om me op te 
frissen. Bij een verbouwing moet je improviseren. Maar 
dat ligt wel in mijn aard. Het voelt een beetje als kampe-
ren in je eigen huis.”

De eerste keer
Pieter: “Toen de badkamer klaar was, heb ik even ge-
wacht met de inwijding. Alles was zo mooi, zo nieuw, 
zo schitterend. Je gelooft je ogen niet. Je loopt de bad-
kamer in en uit. Uiteindelijk heeft mijn vriendin het ijs 
gebroken. Zij is als eerste onder de douche gegaan. Nu 
geniet ik elke dag van mijn nieuwe badplaats. In geuren 
en kleuren!”

Vakwerk van Van de Ven Hollanders
“De monteurs die de badkamer van mijn buren hebben 
gemaakt, hebben dat ook bij mij gedaan. In een woord: 
vakwerk. Ook over het voorwerk ben ik zeer te spreken. 
Een nieuwe badkamer brengt loodgieters, stucadoors, 
timmerlieden en schilders over de vloer. Handig als je 
trap dan is afgeplakt met inpakpapier. Dan blijft het net-
jes. Mooie vorm van meedenken. Dat heeft Rob Hollan-
ders van a tot z gedaan!”

Pieter Baardwijk in zijn nieuwe badkamer: “Na twee uur 
wielrennen is het heerlijk om een regendouche te nemen.”

“Met kinderen voor mijn neus gaat het goed met me”
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - Vandaag (donderdag) viert 
juffrouw Marcella Schepers (59) na 
bijna 40 jaar haar afscheid van de 
Mariabasisschool in Lieshout. Ze is 
trots op de bijdrage die ze heeft kun-
nen leveren aan de ontwikkeling van 
- misschien wel - duizend Lieshoutse 
kinderen. “Het onderwijsboek is uit en 
ik wil op zoek naar een nieuwe uitda-
ging.”

Werk én een man
“Lieshout heeft mij veel gebracht”, 
vertelt juffrouw Marcella. “Ik ben 
een ‘Nuenense’ en woon vanaf mijn 
twaalfde in Nederwetten. Wij wa-
ren gericht op Eindhoven en ik kende 
Lieshout niet. Dat veranderde toen ik 
daar de kermis bezocht: ik ontmoette 
Jan en ben aan hem blijven hangen”, 
vertelt ze lachend. “Indirect heeft hij als 
schoolfotograaf ook een link naar het 
onderwijs.” Samen kregen Marcella en 
Jan twee kinderen: Anouk en Koen, die 
inmiddels 25 en 21 jaar zijn. Na inval-
werk gedaan te hebben - “het was ho-
peloos in die tijd om een baan te vin-
den” - startte Marcella in februari 1975 
op kleuterschool ‘De Zonnestraaltjes’. 
In totaal werkte Marcella vijfentwintig 
jaar met kleuters, maar de uitdaging 
van werken in de middenbouw ging 
Marcella niet uit de weg. “Ik heb altijd 
genoten van allerlei uitdagingen bin-
nen het onderwijs. Zo was geen dag 

hetzelfde. Kinderen, ouders, collega’s 
en onderwijsvernieuwingen wisselden 
elkaar af.”

Van schoolbord naar digibord
“Er is veel veranderd in al die jaren”, 
vertelt Marcella. “Ik vind de betrok-
kenheid van kinderen bij het onderwijs 
groter nu. Dat neemt het digitale tijd-
perk met zich mee: lessen zijn hiermee 
verweven. Je kunt snel even iets laten 
zien of opzoeken. De inbreng komt van 
twee kanten, waarin wij, als leerkrach-
ten, de richting aangeven en de kinde-
ren ook ‘lerend’ naar elkaar toe zijn. 
Trots vertelt Marcella over de verhui-
zing in 1987 naar de Mariabasisschool. 
“We hebben echt mee kunnen beden-
ken hoe die eruit moest komen te zien. 
Nog steeds vind ik het een prachtige 

school en kom ik er met veel plezier.” 
De ontwikkelingen richting een fusie 
met Basisschool  ‘De Sprankel’ blijft 
Marcella volgen en haar standpunt is 
duidelijk. “Ik vind dat het tijd wordt 
voor een fusie. Je moet er samen voor 
gaan staan en zorgen voor goed on-
derwijs aan alle Lieshoutse kinderen.”

’t is goed geweest
Marcella vertelt, al kijkend op de leer-
lingenlijst van dit jaar: “Bijna een derde 
deel van de ouders van deze kinderen, 
heb ik ook in de klas gehad. Het is leuk 
om dan bepaalde familiaire trekjes te-
rug te zien. Zelfs de manier waarop 
iemand lacht of loopt, kan hetzelfde 
zijn…” Het is voelbaar dat juffrouw 
Marcella genoten heeft van haar lange 
loopbaan in het onderwijs en van haar 
contacten met kinderen en ouders. 
Maar na deze zomervakantie gaat 
ze op zoek naar ‘haar nieuwe boek’. 
Vervelen zal ze zich niet. “Ik ga er heel 
graag op uit, op de fiets of wandelend. 
Lekker struinen langs weilanden en slo-
ten. Of spontaan iets ondernemen en 
samen zingen bij koor ‘Otherwise’ in 
Eindhoven. Dat geeft mij veel plezier.” 
Waarschijnlijk zal Juffrouw Marcella in 
haar zoektocht haar motto ‘van probe-
ren kun je leren’ hoog houden. Goed 
gedaan, juf!

Wilt u afscheid nemen van juf 
Marcella? Dat kan vandaag tus-
sen 17.00  en 19.00 uur op de 
Mariabasisschool.

Marcella tijdens een van haar 
eerste jaren als leerkracht

Marcelle met haar klas, waar ze vandaag 
(donderdag) afscheid van neemt 

Afscheid leerkrachten Mariabasisschool

Binnendeuren 
voorzien van 
glas in lood?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

Op zoek naar binnendeuren, architraven of deurbeslag? 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

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

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-

Lieshout - Deze 5 toppers gaan de Mariabasisschool in Lieshout verlaten. De 
ouders van de leerlingen bedanken de juffen voor de fijne samenwerking en 
wensen ze heel veel succes met de nieuwe uitdagingen.
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Van Hout en Zo – Zomer Vakantie Voordeel Weken
De zomer is bij uitstek de periode om 
te genieten in de tuin. Vaak is de tuin 
het verlengstuk van de woonkamer, 
met uiteraard oog voor smaakvolle 
tuinmeubelen. Trendy meubelen van 
steigerhout zijn inmiddels niet meer 
weg te denken uit het in- en exteri-
eur. De steigerhouten (tuin) meube-
len zijn stevig uitgevoerd waardoor u 
er zorgeloos van kunt genieten. Van 
Hout en Zo uit Beek en Donk is het 
adres voor steigerhouten meubelen 
op maat. Van eettafels tot lounge-
banken, Van Hout en Zo vervaardigt 
alles precies naar de wensen van de 
klant. Daarnaast kunnen zij in maar 
liefst 24 frisse kleuren bijpassende op 
maat gemaakte kussens leveren voor 
uw (tuin) meubelen.

In juli en augustus heeft Van Hout en 
Zo DE ZOMER VAKANTIE VOORDEEL 
WEKEN.
Bij bestelling van meubelen in deze 
periode worden de meubelen gratis 
thuisbezorgd én krijgt u bij verwijzing 
naar deze advertentie € 50,00 kor-
ting op een tafel. Bij aankoop van een 
loungeset of hoekbank bedraagt deze 
korting zelfs € 100,00. 

John en Nicole van Hout zijn de drij-
vende krachten achter Van Hout en 
Zo. Wat in 2007 als een hobby be-
gon, is inmiddels uitgegroeid tot een 
zaak van formaat. Daarnaast runt het 
tweetal ook Steigerplank.nl. Het adres 
voor (op maat gezaagde) gebruikte of 
nieuwe steigerplanken. Ze beschikken 
over de beste kwaliteit steigerhout, 

durft Van Hout te stellen. “We leve-
ren aan heel veel producenten van 
steigerhouten meubelen en zijn vaste 
leverancier van alle steigerhout voor 
het tv programma Eigen Huis & Tuin. 
Dat zegt wel iets over de kwaliteit.”

Er is inmiddels een keur aan kantoor- 
en projectinrichtingen waarin Van 
Hout en Zo steigerhout heeft ver-
werkt. “Bedrijven en winkels hebben 
de uitstraling van steigerhout ontdekt, 

dat past in een landelijk, modern of in-
dustrieel interieur, onbehandeld of in 
kleur gebeitst.

Een nieuwe trend is volgens Van Hout 
en Zo de combinatie van steigerhout 
met ijzer. “Door deze materialen sa-
men te gebruiken, ontstaat niet alleen 

een stoere uitstraling, maar deze biedt 
ook talloze, praktische mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld een winkelinrich-
ting. Denk aan kledingrekken, een 
toonbank en lange tafels om produc-
ten op uit te stallen.”

Van Hout en Zo adviseert bedrijven 
graag bij het gebruik en de toepassin-
gen van steigerhout in de kantoor- en 
projectinrichting. “Alles kan op maat 
gemaakt worden. We denken graag 

mee in de wensen van de klant.” 
Van Hout en Zo is gevestigd aan de 
Schoondonkseweg 3 in Beek en Donk. 
U kunt hier de hele zomer terecht om 
een goede indruk te krijgen van de 
meubelen die zij vervaardigen en de 
afwerking ervan. De openingstijden 
zijn maandag tot en met vrijdag van 9 
tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 15 
uur. Het adres is Schoondonkseweg 3 
in Beek en Donk.

Schoondonkseweg 3, 5741 TK Beek en Donk            Tel. 06 51 711 332            www.meubelensteigerhout.nl            info@houtenzo.com

John en Nicole van Hout heten u van harte welkom

Advertorial

Familiereünie Scheepers - Meulensteen geweldig feest 

Mariahout – Dora Scheepers-
Meulensteen werd op 26 juni 90 jaar 
oud en dat heeft ze volop gevierd met al 
haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Dora, die weduwe werd 
op 38-jarige leeftijd, heeft vier dochters. 
Jeanne in Beek en Donk, Corrie in Aarle-
Rixtel, Francien in Canada en Thea in 
Nieuw-Zeeland. 

Samen kregen deze dochters 17 klein-
kinderen, waarvan het jongste kleinkind, 
Rob, is overleden. Voor het feest waren 
ze allemaal aanwezig, 34 in totaal, want 
al de aangetrouwden, jong en oud, hoor-
den er natuurlijk ook bij. Wat vond Dora 
het geweldig, het feest was uitgegroeid 
tot een gezellige familiereünie. Vanuit 
Nieuw-Zeeland kwamen er 7 en van-
uit Canada 9 familieleden, waaronder 
de twee achterkleinkinderen. Vele foto’s 
werden gemaakt. Ook kon er een foto 
van de vier generaties worden vastgelegd. 
Daarop staan Dora Scheepers, Francien 
Verhoeven, Doria Zacharias (Verhoeven) 
en baby Annica Zacharias. Wat was oma 
Door toch trots en wat hebben ze geno-
ten. Een feest om nooit te vergeten!

De hele familie Scheepers bij elkaar voor Dora’s 90ste verjaardag

Vier generaties: Dora, Francien, 
Doria en baby Annica 

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

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

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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kIjK vOoR mEeR fOTo’s vaN Het fEstIvAl Op wwW.mOoiLaArbEEk.nL
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zOnDag 6 JulIfoTo’s wiSh ouTdOor

Fotograaf: Joost Duppen
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Zomerton!
vrijdag 11 juli 20:30 uur

Kindervoorstellingen;
Elke maandag en donderdag in de zomervakantie!

De nieuwe kleren van de keizer
zaterdag 12 juli 19:00 uur

Ronja de roverdochter
maandag 14 juli 14:30 uur

De grote poepshow
donderdag 17 juli 14:30 uur

... en nog veel meer! (zie website)
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Morgenavond vindt de ‘Zomerton 
2014’ plaats in het Openluchttheater. 
Dit is een avond vol cabaret, muziek 
en entertainment. Zo ga je lachend 
de zomer in! 

De MooiLaarbeekKrant mag drie 
keer 2 kaarten weggeven voor deze 
avond. Let op: reageren kan tót vrij-
dag 11 juli 11.00 uur! Meteen daarna 
krijg je per mail te horen of jij de win-
naar bent geworden. 

Om kans te maken op deze kaart-
jes, hoef je alleen maar het goede 
antwoord te geven op de volgende 
vraag:
Noem twee van de vier artiesten die 
morgenavond optreden tijdens de 
‘Zomerton 2014’.  

Stuur je antwoord naar redactie@
mooilaarbeek.nl. Wie weet tot mor-
genavond in het Openluchttheater! 

Win kaartjes voor de zomerton! 

Goede samenwerking tussen WiSH Outdoor 
en Sound & Light Technology
Beek en Donk - Voor het 4e jaar op 
rij was Sound & Light Technology uit 
Mierlo betrokken bij de verzorging 
van het licht, geluid en beeldscher-
men bij een aantal area’s op WiSH 
Outdoor. Eigenaar Robin Janssens 
uit Beek en Donk kijkt terug een 
mooie en succesvolle editie.

Robin: “Vorige week zondag (29 
juni) zijn we gestart met de op-
bouw van het licht en geluid. Iedere 
dag is er namens Sound & Light 
Technology 6 man druk in de weer 
geweest om alles op tijd klaar te 
krijgen.” De vrijdag voor het fes-
tival in Beek en Donk kwam daar 
voor Sound & Light ook nog eens 
de Kasteeltuinconcerten in Helmond 
tussendoor. “We hebben vrijdag-
nacht alles afgebroken in Helmond 
en nog teruggebracht naar Beek en 
Donk.” Robin is één van de dirigen-
ten op het gebied van licht en geluid 
tijdens het festival. “Als alles goed 
gaat hebben ze mij niet nodig. Bij 
problemen zorg ik ervoor dat alles 

zo snel mogelijk weer werkt. Daar 
sta ik voor”, lacht Robin. Hij is dan 
ook blij dat alles goed is gegaan.

Hoewel zijn bedrijf Sound & Light 
Technology jaarlijks veel evenemen-
ten voorziet van licht en geluid, is 
WiSH Outdoor toch wel de mooiste 
voor Robin. “Dit is zo’n ambitieus 
project. Er zijn veel vrijwilligers en 
medewerkers uit de regio bezig. Je 
kent iedereen, dat maakt het geheel 
ook zo bijzonder.”

Naast de terreinverlichting op WiSH 
Outdoor werden verschillende 
area’s voorzien door producten van 

het Mierlose bedrijf, waaronder de 
‘Magic Show’, ‘WiSH Creative’, 
‘WiSHkunde’, Entreetoren, ‘Villa 
Ananas’, ‘Theatre of Themes’, de 
‘Pub’ en de ‘Duikboot’. Dit gebeurde 
met 50 movingheads, honderden led 
spots en meer dan 100 speakers.

Verhuur
Voor de verhuur van licht- en ge-
luidsmaterialen bent u bij Sound 
& Light Technology aan het juiste 
adres. Van eenvoudige DJ-sets tot 
volledig verzorgde licht- en geluids-
sets en van een black light tot een 
volledige verlichte dansvloer. Kijk 
ook eens op www.sound-light.nl. 

Advertorial

Voorop in vernieuwing  |  www.sound-light.nl

Fotograaf: Joost Duppen

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

Beleef kindervoorstellingen in 
Openluchttheater Mariahout
Mariahout - De zomervakantie is be-
gonnen en dat betekent heel veel leuke 
voorstellingen voor de kinderen. We 
trappen de vakantie af met de nieuwe 
voorstelling van Jeugdtoneelvereniging 
Mariahout. Hierna zijn er iedere maan-
dag en donderdag van de vakantie kin-
dervoorstellingen te zien. 

De nieuwe kleren van de keizer
Op zaterdag 12 juli om 19.00 uur speelt 
Jeugdtoneelvereniging Mariahout voor 
de eerste keer met hun nieuwe voorstel-
ling in het openluchttheater. Dit jaar met 
het sprookje de Nieuwe Kleren van de 
Keizer. 

Het leven van de keizer van 
Kwalaloempië draait slechts om één 
ding: zijn uiterlijk. De hele inhoud van 
de schatkist gaat er aan op. En dat leidt 
tot een hoop problemen. In ‘De Nieuwe 
Kleren van de Keizer’ is niets wat het 
lijkt en blijkt niemand te zijn wie je dacht 
dat hij was. Een spannend, humoristisch 
sprookje in Oosterse sferen. 

Ronja de Roversdochter
Op maandag 14 juli kun je om 14.30 uur 
komen kijken naar Jeugdtheatergroep 
De Kersouwe. Zij spelen de voorstelling 
Ronja de Roversdochter, naar een boek 
van Astrid Lindgren.

Ronja groeit op als dochter van rover-
hoofdman Mattis. Zij leidt een rovers-
leven samen met haar wilde familie. De 
sterke en brutale mannen leren haar dat 

ze nergens bang voor hoeft te zijn. Een 
woeste en ontroerende voorstelling vol 
dansende rovers, een zingende mist-
band, de geur van bos en een schreeuw 
van de lente.

De grote Poepshow
We kennen Hakim allemaal van 
Sesamstraat, maar nu heeft hij ook een 
eigen voorstelling; De grote Poepshow. 
Op donderdag 17 juli is deze om 
14.30 uur te zien in Openluchttheater 
Mariahout. 

De Poepshow is een onsmakelijke en 
grappige voorstelling over en met de 
rotzooi die we dagelijks produceren. In 
deze nieuwe solovoorstelling van Hakim 
worden de kinderen actief betrokken 
en op het podium gevraagd om mee te 
denken en spelen met de sympathieke 
vuilnisman.

Voor kaarten en informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

Hakim, ook wel bekend van Sesamstraat

Brandweer Beek en Donk oefent op WiSH terrein

Bereikbaarheid ViERBINDEN tijdens vakantie

Beek en Donk – De brandweer uit Beek 
en Donk heeft het festivalterrein van 
WiSH gebruikt om te kunnen oefenen. 
Dit gebeurde samen met een hoogwer-
ker uit Helmond.

Voor de oefening werd een scenario be-
dacht. Tijdens het opbouwen van een 
podium is er een zware zomerstorm over 
het terrein geraasd. Enkele medewer-
kers, die bezig waren met het opbouwen 
van een podium, zijn hierdoor verrast en 
van het podium gevallen. Hierop werd 
de brandweerwagen van post Beek en 
Donk en een hoogwerker van Brandweer 
Helmond gealarmeerd. Bij aankomst 
bleek dat er 4 slachtoffers waren geval-
len op verschillende bordessen. 

Een slachtoffer werd tijdens zijn val 
doorboort door een steigerpijp van de 
stellage. Dit gebeurde met een speciale 
oefenpop, die geschikt is om dergelijke 
situaties mee te oefenen. De opdracht 

voor de brandweermannen om al deze 
slachtoffers op een veilige manier te be-
vrijden. De moeilijkheid zat voor hen in 
het feit dat alle slachtoffers moeilijk te 
bereiken waren, omdat je lastig bij de 

diverse bordessen kon komen. Daarom 
werd er gebruik gemaakt van de hoog-
werker om zo de slachtoffers op een vei-
lige manier te bevrijden uit hun benarde 
positie.

Laarbeek - In verband met de wisse-
lend geplande vakanties van de me-
dewerkers van ViERBINDEN zijn zij in 
de periode van 12 juli t/m 25 augus-
tus beperkt bereikbaar. 

Telefonisch is ViERBINDEN bereikbaar 
tijdens de gebruikelijke werktijden. 

Buiten deze tijden kunt u altijd een be-
richt achterlaten op het antwoordap-
paraat. Dit zal regelmatig afgeluisterd 
worden. 

De Vrijwillige Hulpdienst is bereikbaar 
op maandag-woensdag en vrijdag van 
9.00 - 10.30uur op telefoonnummer 

0492-464289. Alleen op woensdag 16 
juli houden zij geen spreekuur en zijn 
dan niet bereikbaar.  

Het bestuur, personeel en vrijwilligers 
van ViERBINDEN wenst iedereen een 
prettige vakantie. 

Brandweer Beek en Donk oefent op het festivalterrein van WiSH Outdoor

Cendra ontvangt vergunning voor uitbreiding centrum
Aarle-Rixtel – Jongerencentrum 
Cendra uit Aarle-Rixtel heeft 
woensdag 2 juli de vergunning ont-
vangen voor de langgewenste uit-
breiding van hun centrum. 

De vergunning werd door dhr. 
Rooyakkers en dhr. Adams persoon-
lijk uitgereikt aan bestuurslid dhr. 
Maas van Cendra jeugd- en jonge-
rencentrum in Aarle-Rixtel. Hiermee  
kan er een begin gemaakt worden 
om direct na de vakantie van start te 
gaan met de verbouwing. Over de 
uitvoering hiervan zijn nog wat hob-
bels te nemen, maar het bestuur van 

Cendra heeft er het volste vertrou-
wen in dat ook dit goed komt.

Mannendag
Cendra heeft op 23 juni  de eerste 
‘mannendag’ gehouden, welke een 
schot in de roos bleek te zijn. Letterlijk 
en figuurlijk is deze dag bedoelt voor 
mannelijke jeugd  tussen de 12 en 
16 jaar. Bij de Handboogvereniging 
zijn ze flink los gegaan met pijl en 
boog en door de goede instructeurs 
is er veel lol aan beleeft. Er zijn flink 
wat ideeën opgedaan voor een ver-
volg.

Vakantiedisco 
Voor de jeugd van 10-12 jaar is er op 
11 juli een vakantiedisco, welke om 
19.30 uur begint. Er geldt dan een 
‘binnen is binnen beleid’. Dj Rens zorgt 
voor de muziek.

Mannendag 
bij Cendra

Villa Ananas, een van de vele area’s die voorzien 
is van licht en geluid van Sound & Light



Donderdag 10 juli 201424 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk
Afscheid van Juf Ilse

Tweede editie Witte 
Gij Ut groot succes

Mooi wonen in Boerdonk

Boerdonk – Vrijdag 4 juli heeft juf 
Ilse van Helvoort afscheid genomen 
van de St. Nicolaas basisschool in 
Boerdonk. Ze is 23 jaar werkzaam 
geweest aan deze school. Eerst als 
leerkracht in combinatiegroep 1 - 2, 
hierna nog een aantal jaren in groep 
3 - 4. Volgend schooljaar gaat ze, 
naar eigen zeggen “met veel ple-
zier in Boerring gewerkt te hebben”, 
een nieuwe uitdaging aan op basis-
school De Empel in Erp.
 
Programma
De leerlingen hadden ‘s morgens 
een afscheidsprogramma voor juf 
Ilse in elkaar gezet. Er werden lied-
jes gezongen, gedanst en groep 7 – 
8 haalde herinneringen op aan hun 
tijd in de klas van juf Ilse. Aan haar 
gezicht te zien, allemaal heel her-
kenbaar! Hierna werd er een lipdub 
getoond waarin alle kinderen van 
de Nicolaasschool voorbij kwamen. 

Namens iedereen kreeg ze nog een 
mooie gemozaïekte spiegel aange-
boden. Hierna was het woord aan juf 
Ilse. Met een WC-rol in de hand (voor 
het geval ze te emotioneel zou wor-
den) bedankte ze de kinderen voor 
de mooie morgen. Ze had voor alle 
groepen een cadeau, namelijk mooie 
boeken voor in de schoolbibliotheek 
en natuurlijk een traktatie. Voor haar 
collega’s had ze een spiegel laten 
maken met een wijze boodschap. ’s 
Avonds was er nog een receptie die 
erg druk bezocht werd en waar het 
nog lang gezellig bleef. 

Reactie van juf Ilse
“Ik wil iedereen laten weten dat het 
echt een geweldige dag is geweest. 
Super al die liedjes en de lipdub. Echt 
leuk! Ik was verbaasd over de op-
komst tijdens de receptie: veel kin-
deren, ouders, maar ook ouders van 

kinderen die al lang van school zijn! 
En kinderen die al van school zijn, en 
zelfs enkele opa’s en oma’s. Echt een 
geweldige dag gehad én dan ga ik 
nog niet eens met pensioen..”

Boerdonk - De Dorpsraad van 
Boerdonk heeft het initiatief genomen 
om Boerdonk meer bekendheid te ge-
ven als mooi dorp om in te wonen. Alle 
Boerdonkenaren weten dit natuurlijk 
al lang en zijn trots op het dorp, maar 
het wordt tijd om dit bekend te maken 
bij een breder publiek, zeker bij men-
sen die op zoek zijn naar een woning. 
Daartoe hebben ze een PR-programma 
bestaande uit verschillende onderdelen 
opgezet. 

PR-programma
Door middel van borden en spandoeken 
aandacht trekken van het vele verkeer 
wat dagelijks langs Boerdonk rijdt. Te 
denken valt aan het verkeer over de 
N279 en de Boerdonksedijk. Verder is er 
inmiddels een website in de lucht www.

woneninboerdonk.nl. Hierop staat be-
knopte informatie over het wonen in 
Boerdonk en kunnen de bezoekers di-
rect het woning-/kavelaanbod bekijken.

Stickers & Facebook
Ook is een actie opgestart om de inwo-
ners van Boerdonk als ambassadeur op 
te laten treden. Deze week ontvangen 
ze allemaal een pakketje met verschil-
lende stickers. Hieruit kunnen ze een 
keuze maken en deze bijvoorbeeld op 
hun auto of scooter plakken. Iedereen 
ziet zo hoe trots de Boerdonkenaar op 
zijn dorp is. Hieraan is nog een leuke 
actie verbonden: maak een ludieke 
foto van je auto (of caravan, of kof-
fer, of iets anders) met Boerdonk-
sticker op vakantie en plaats deze op 
de “Wonen in Boerdonk” Facebook 

pagina. De leukste/origineelste foto 
wint een bon voor een lekker etentje 
bij ons eigen restaurant ‘t Veerhuis. 

Voor de voorwaarden zie de Facebook 
pagina. Extra stickers zijn te verkrijgen 
bij Den Hazenpot.

Juf Ilse

Welke sticker kiest de voorzitter 
van de Dorpsraad voor zijn auto?

Oproep: kopij voor De MooiBoerdonk-pagina 
Voor onze MooiBoerdonk-pagina zijn we altijd op zoek naar kopij en ook 
naar interviewideeën. Het mag over van alles gaan: een bijzonder ver-
haal van de buurman, een 50 jaar (of langer) getrouwd echtpaar, etc… 
Ook mooie foto’s van Boerdonk zijn altijd welkom. Graag mailen naar 
boerdonk@mooilaarbeek.nl

Boerdonk -  De organisatie mikte een 
half jaar geleden op 75 teams. Vorig 
jaar waren het er in Boerdonk alleen al 
25. Het werden uiteindelijk 70 teams; 
samen goed voor in totaal meer dan 
duizend deelnemers. En met de ver-
wachting bovendien, op basis van de 
vele positieve reacties, dat ze volgend 
jaar minimaal hetzelfde aantal halen. 

Want, zo beloofden velen, volgend jaar 
doen ze weer mee. Maar dan wel met 
een ander strijdplan. Velen zeggen dan 
te gaan voor een betere regie over de 
avond. Een betere planning, eerder invul-
len van de antwoorden, niet meer lang 
ploeteren op één vraag, betere taakver-
deling, etc. Want de quiz was toch wel 
erg pittig. Zo pittig dat een team de or-
ganisatie er zelfs valselijk van beschuldig-
de dat zij de afgelopen maanden zoveel 
tijd in de dorpsquiz hadden gestoken dat 
ze geen tijd gehad konden hebben voor 
de geneugten die bij het huwelijk horen. 

Strijd, plezier en frustraties
De organisatie heeft vooral zelf ook ge-
noten van de avond. Echt geweldig om 
te zien dat een quiz, in al zijn ‘eenvoud’,  
zoveel strijd, plezier en ook frustraties 
los kan maken. “Winnen hoeft van mij 
niet, maar ik zal hoe dan ook die vraag 
over de parkoersen vanavond oplossen”, 
foeterde een deelnemer uit Keldonk, die 
het niet kon verteren dat hij een van de 
zes parkoersen die in het 70 pagina’s 
dikke quizboek stonden afgebeeld niet 
herkende.

Ieder  team legde veel creativiteit aan de 
dag. Of het nu ging om de groepsfoto in 
WK-sferen die voor tien uur moest wor-
den gemaakt, de Lego-auto die moest 
worden gebouwd (van maximaal 1.000 
gram en niet precies wetend voor welk 
doel), de cupcakes die moesten worden 
gebakken: alles werd uit de kast gehaald 
– en alle mogelijke hulplijnen werden in-
geschakeld – om als team te imponeren.

Het enthousiasme dat van de teams af-
straalde. Onvergetelijk. Bedrijfskantines 
die eruit zagen als het zenuwcentrum bij 
een militaire operatie, huiskamers waar 
extra kabels waren getrokken om nog 
meer apparaten aan te kunnen sluiten, 
archieven die op tafels uitgestald lagen 
en zo uitgebreid waren dat de heem-
kunde er nog jaloers op zou zijn, bakjes 
met lekkernijen op tafel die onaange-
roerd bleven, verstokte rokers die zich de 
tijd niet gunden om even een sigaretje 
te doen, planborden en landkaarten te-
gen de muren. Drie dorpen stonden een 
paar uur lang volledig in het teken  van 
de Witte Gij Ut.

Super bedankt 
De organisatie bedankt eenieder voor 
deelname. Voor de inzet en enthousi-
asme, voor het gefoeter, de creativiteit 
en de feedback. Het organiseren heeft 
inderdaad de nodige kruim gekost, maar 
het was het allemaal dubbel en dwars 
waard. De komende weken zijn ze nog 
wel zoet met het nakijken van de ant-
woorden, maar ze hebben eigenlijk nu al 
weer zin om een nieuwe quiz in elkaar 
te zetten. Want dat mag geen twijfel lei-
den: ook volgend jaar komt er een Witte 
Gij Ut! 

Toei staat bovenaan 
Een van de opdrachten luidde om een 
foto te maken van het hele team in WK-
sferen en die uiterlijk 22.00 uur in te 
leveren. Team ‘Toei’ heeft die opdracht 
in de ogen van de organisatie het beste 
gedaan en werd daar met een cheque ter 
waarde van €100,00 mee beloond. Dat 
bedrag zal worden overgemaakt naar 
KWF, het goede doel dat Toei had geko-
zen. Daarnaast heeft het team 10 bonus-
punten gekregen en staan ze in ieder ge-
val tot 23 augustus bovenaan. Die avond 
wordt bekend gemaakt wie de dorpsquiz 
heeft gewonnen, tijdens een feestavond 
op ’t Weike in Boerdonk. 

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
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dE Zaterdag BezOeKerS Aan hEt WooRd... 
Elsemiek Rooijakkers (21) Beek en Donk
Staat op de foto met Jan-Bert de Lepper

“Al vind ik de muziek op zaterdag niet zo leuk, als je met 
een groep vrienden bent, hangt er zo’n fijne sfeer. Het 
voelt nog steeds lokaal, ook al is het zo groot geworden.”

Dreon Eekels (22) Beek en Donk

“Ik heb drie weken lang mee opgebouwd en nu is het tijd 
voor een mooi feestje. Ik ga al zeker vier jaar naar WiSH. 
Het jaar met de adelaar als podium, was heel gaaf.”

Moniek van de Vossenberg (35) Beek en Donk
Staat op de foto met haar broer

“Door de MooiLaarbeekKrant heb ik met mijn ingezonden 
foto het kaartje voor WiSH gewonnen. Ik ben alle jaren 
nog op het festival geweest en het decor vorig jaar bij 
Dedicated vond ik heel mooi. Nu ga ik van het feestje 
genieten: Prok op WiSH!”

Ellen Kuijpers (43) Beek en Donk 
Staat op de foto met Therese Verstappen

“Ik ben nu voor de derde keer vrijwilliger bij WiSH vanuit 
de Rollerclub. Dat vind ik kei leuk. We zien hier alles en we 
komen overal. Zo krijg je de sfeer goed mee. Op zondag 
ga ik zelf lekker genieten.”

Tess van den Broek (20) Beek en Donk
Staat op de foto met Bea Janssen en Iris Savenije

“Ook dit jaar heb ik weer mee opgebouwd. Dat is nu de 
derde keer. Van alles wat vanavond nog komen gaat, heb 
ik het meest zin in de eindshow.”

Cristel Kuijpers (33) Beek en Donk 
Staat op de foto met Ruud Verachtert

“Op WiSH is het altijd gezellig. Iedereen gaat erheen. Ik 
vind het leuk om te zien hoe mooi het decor er ieder jaar 
uitziet. Dat is dit jaar ook weer super.”

Theodoor Biemans (46) Lieshout
Staat op de foto met zijn vrouw, Sjannie Biemans

“Ik vind het ieder jaar kei leuk op WiSH. Er hangt een 
ongeremde en ongedwongen sfeer. De muziek die 
gedraaid wordt, vind ik fijn. Die luister ik ook altijd in de 
auto.”

Danny Sterken (21) Beek en Donk 
Staat op de foto met Evi School

“Ik ben nu vier jaar naar WiSH geweest, maar dit jaar is 
voor mij echt het mooiste jaar. Iedereen is binnengekomen 
en het is gewoon een heel vet feest.”

Vivian van den Wildenberg (17) Aarle-Rixtel
Staat op de foto met Charlotte Vissers en Marjolein Kuijpers

“In het begin was ik bang dat ik niet binnenkwam, maar 
ik ben gewoon doorgelopen en heb niks laten merken. Nu 
ben ik hier en heb ik het naar mijn zin. Al moet ik wel om 
elf uur weer naar huis voor een optreden morgenvroeg. 
Daarna ga ik weer naar WiSH!”

Bart Vlemmings (28) Beek en Donk
Staat op de foto met Jennie Smits

“WiSH is altijd mooi en er hangt een goede sfeer. Al is het 
wel heel groot geworden, terwijl de organisatoren in het 
begin zeiden dat ze het klein en lokaal zouden houden. 
Toch vind ik het ook dit jaar weer heel gaaf.”

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

GenietEN 
Tijdens 

WIsh Outdoor!
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook op onze website:  www.mcd-supermarkt.nl of op Facebook: www.facebook.com/mcdsupermarkten

W29 - Aanbiedingen gelden van maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Voordelig zomerfruit
aardbeien (500 gram), nectarines (kilo), blauwe 
bessen, bramen of frambozen (125 gram)
3 bakken naar keuze
alle combinaties mogelijk

5.97-8.97

5.oo

Ola ijsjes
Calippo cola of supermix, raket, 

Liuk citroen, Festini peer of aardbei 
of Hollandse klassiekers
2 pakken à 5-12 stuks

5.50-6.16

4.99

Noord Waarland vakantiekaas
belegen

van onze versafdeling
600 gram

Rib- of haaskarbonade
500 gram

3.49/3.99

5.99

Witte puntjes
zak 6 stuks

1.05

0.79

2.79
kilo 5.58

Den Eelder echte boerenmelk
halfvol, vol of karnemelk

literpak
1.05/1.16

0.89

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.39

Coca-Cola
regular, light of zero

pak 4 fl essen à 1500 ml.
7.11/7.12

5.69
liter 0.95

Pickwick thee éénkops
alle soorten

pakje 15/20 zakjes
1.17-2.07

Palmolive douchegel, 
shampoo, conditioner of 

vloeibare handzeep
alle soorten

3 fl acons à 250-350 ml.
5.19-8.55

4.00

Calvé pindakaas
alle soorten

pot 350 gram

1.42-2.12

5.50-6.16

4.
2 pakken

*

kilo 9.98

8.99
liter 1.25

0.99

3 fl acons

3 bakken

1.39
kilo 3.97
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Advertorial

Kappersschool van Wetten is geknipt voor jou

Kappersschool van Wetten in Beek 
en Donk is vele jaren geleden op-
gericht door de heer van Wetten, 
waarna deze is overgenomen door 
Ans van Vegchel.

De kappersschool werkt samen 
met verschillende docenten, waar-
onder Sindy Bernardez, José de 
Wild, Anne van Berkel en Annette 
van Moorsel. De school is door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap erkend met een 
CREBO-certificaat (Centraal Register 
Beroepsonderwijs). Hiermee kunnen 
de leerlingen die een dagopleiding 

volgen in aanmerking komen voor 
een OV-kaart en studiefinanciering 
bij een kwalitatief goede opleiding.

Eigenaresse Ans van Vegchel vertelt: 
“De mensen zijn welkom voor alle 
voorkomende kappersbehandelin-
gen. Deze worden door leerlingen 
uitgevoerd en gecontroleerd door 
de docenten. Deze kappersbehan-
delingen worden tegen een geredu-
ceerd tarief aangeboden. We geven 
avond- en dagopleidingen. Onze 
kappersschool staat voor kwaliteit, 
klantvriendelijkheid, openheid en 
ruimte en aandacht voor iedereen.”

Is het kappersvak geschikt voor jou?
Kappersschool van Wetten is een 
niet bekostigde instelling met een 
dag- en avondopleiding, die erkend 
is als CREBO-opleiding. Studenten 
vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-
chipkaart. 

Voor alle kappersbehandelingen 
kunt u bij Kappersschool van Wetten 
terecht als klant of model. Zij zien u 
graag verschijnen.

Sindy Bernardez (l) en Ans van Vegchel (r)

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

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

Creaweek op OBS De Driehoek 
Aarle-Rixtel - Na een jaar hard werken 
is het deze week alleen nog maar leuke 
dingen doen. De jaarlijkse creaweek 
op OBS De Driehoek! Alle kinderen 
zijn in gemixte groepen allerlei work-
shops aan het volgen rond het thema 
‘Niets is wat het lijkt!’
 

Ouders en leerkrachten hebben weer 
de meest leuke workshops bedacht. 

Ze maken van melkpakken prachtige 
portemonnees, ze eten blauwe pan-
nenkoeken en groene cake,  bedenken 
eigen geluiden bij een ‘stomme film’, ze 
maken bellen op manieren die ze niet 
voor mogelijk hadden gehouden, zetten 
de puzzel van de gestolen Nachtwacht 

weer in elkaar en brengen deze tussen 
alle laserstralen door terug op zijn plek, 
enz. Voor iedereen een heleboel leuks 
en dik genieten. Na de sportdag aan 
het eind van de week gaan zij allemaal 
genieten van een heerlijke vakantie. 
Geniet van de zomer!

Mariahout – Men vindt het de meest 
normale zaak dat kinderen naar school, 
de peuterspeelzaal, kinderopvang en 
voortgezet onderwijs gaan. Maar het 
is niet vanzelfsprekend dat de kinderen 
daar ook veilig naar toe kunnen gaan. 
De gemeente neemt de verantwoorde-
lijkheid om voetgangers en fietsers een 
verkeersveilige route aan te bieden. 

Na de zomervakantie hangen er weer 
spandoeken met de tekst ‘De scholen 
zijn weer begonnen’. De fietspaden 
worden aangelegd en onderhouden, 
drukke knooppunten worden extra be-
veiligd met zebrapaden of verkeerslich-
ten. De gemeente en de politie stimule-
ren het verkeersonderwijs en begeleiden 
leerkrachten en kinderen om inzicht te 
krijgen in de verkeersstromen en de 
gevaren op de weg. Kinderen van de 
groepen 7 of 8 nemen jaarlijks deel aan 
het verkeersexamen waarbij zij naast het 
beheersen van de theorie ook praktisch 
hun vaardigheid moeten tonen. 

Onlangs nog namen kinderen van alle 
scholen in Laarbeek ook deel aan het 
project van ‘De dode hoekspiegel’. 
Hierbij konden de kinderen zien en er-
varen hoe de dode hoek bij vrachtwa-
gens lastig kan zijn en dat je hier als 
medeweggebruiker rekening mee moet 
houden. Dit project kwam tot stand 
mede dankzij Veilig Verkeer Nederland, 
voormalig korpschef Louis Doomernik 
en lokale transportondernemingen. Een 
prima initiatief van VVN en de trans-
portondernemingen.

Ook zijn ouders nadrukkelijk betrok-
ken als het gaat om de veiligheid van 
hun kind. In Mariahout zijn jaarlijks 

meer dan 45 ouders actief betrokken 
bij de verkeersveiligheid. Dagelijks staan 
acht ouders klaar om de kinderen vei-
lig over te laten steken aan de drukke 
Mariastraat. Voordat ouders voor de 
eerste keer de oranje jas aan mogen 
trekken en het spiegelei mogen hante-
ren, krijgen zij een gedegen opleiding 
van de instructeur Louis Doomernik. 
Dankzij de gedegen coördinatie van de 
verkeersouder staan er altijd voldoende 
brigadiers klaar. 

Het team van basisschool Bernadette 
wil ook op deze plaats een welgemeend 
woord van dank uitbrengen aan al de 
Mariahoutse verkeersbrigadiers. Als 
dank werd er voor de verkeersbrigadiers 
een leuk uitstapje georganiseerd met 
een bezoek aan Inrana, een snijhor-
tensia kwekerij en binderij in Chaam. 
Na de lekkere lunch bezochten de bri-
gadiers het winkelcentrum van Breda 
en keerden ‘s avonds voldaan huis-
waarts. Samen zorgt men voor een 
veilige oversteek voor de kinderen. 
Verkeersbrigadiers Mariahout, bedankt!

Verkeersbrigadiers Mariahout, bedankt!

Verkeersbrigadiers Mariahout

Einde tussenschoolse opvang Mariabasisschool
Lieshout – Met ingang van het nieuwe 
schooljaar geldt er een continu-rooster 
op de Mariabasisschool in Lieshout. 
Dit past in de huidige tijd, echter komt 
hiermee de tussenschoolse opvang te 
vervallen.

Om die reden neemt de Mariabasisschool 
helaas afscheid van 7 fantastische vrij-
willigsters die heel veel Jaren met hart 
en ziel ervoor hebben gezorgd dat de 
kinderen hun boterhammetjes konden 
eten. Naast het eten zorgden zij ook 
voor leuke activiteiten, een luisterend 
oor en dat er gezellig gespeeld kon wor-
den tussen de middag. Echte passie en 
betrokkenheid! Een van de vrijwilligsters, 
Angele Pardoel, is zelfs al 27 jaar TSO-
vrijwiligster op de Mariabasisschool.

Op dinsdag 24 juni hebben Spring kin-
deropvang en de Mariabasisschool, deze 
kanjers een uitstapje cadeau gegeven. 
Alle vrijwilligsters zijn getrakteerd op 
een lekkere lunch, een voetenbadje en 

een heerlijke rug- en nekmassage. Dit 
hebben ze echt verdiend! 

Angèle Pardoel, Marlène Merks, 
Bernadette Vervoort, Marianne van 
Ganzewinkel, Ingrid van de Elzen, Anja 

van den Eijnde, Jolanda Koopmans 
en alle vrijwilligers van eerdere jaren: 
namens de kinderen, namens ou-
ders, namens Spring en namens de 
Mariabasisschool: Enorm Bedankt voor 
jullie inzet en enthousiasme al die jaren!

vlnr: Anja, Elly (tso-
coördinator), Ingrid, Marlène, 
Jolanda, Bernadette. Vooraan 
Marianne en Angèle

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Maak je keuze en vraag vóór 25 juli gratis kaartjes aan op rabobank.nl/peelnoord

Je bent van harte welkom in het Openluchttheater Mariahout voor een spannend en grappig sprookje

van toneelvereniging Mariahout 'De Nieuwe Kleren van de Keizer' op 31 juli om 14.30 uur of een

vrolijk optreden van kinderliedjesschrijver 'Dirk Scheele' op 21 augustus om 14.30 uur. 

Rabobank Peel Noord nodigt haar klantjes uit in het theater.

in de open lucht met 
Rabobank Peel Noord

Samen naar een 
leuke voorstelling

Afsluiting schooljaar met 
Daltondag op BS ’t Otterke

Beek en Donk – Basisschool ’t Otterke 
heeft als afsluiting van het schooljaar 
2013/2014 een Daltondag gehouden. 
Deze school staat voor zelfstandig-
heid, vrijheid, verantwoordelijkheid 
en samenwerken. 

De Daltondag is een dag voor allerlei 
creativiteit zodat de kinderen kunnen 
experimenteren en het kunnen bele-
ven. Vanuit de creativiteit tekenen en 
schilderen hebben de kinderen een 
intuïtief zelfportret gemaakt waarvan 
Hanneke Maas (creatief therapeutisch 
begeleider voor kinderen en volwasse-
nen) de beelden in de tekening heeft 
gelezen, de beelden die zij in het por-
tret ziet. Daarna heeft Hanneke met 

de 5 ‘kunstenaars’ Romy, Tijn, Lisa, 
Britt en Emily daar een gezamenlijk 
schilderwerk á la Dalton-Kids! Na de 
laatste hand te hebben gelegd is het 
overhandigd aan de directrice van ’t 
Otterke, Christel Verspaget, die deze 
met grote waardering in ontvangst 
heeft genomen.

Met dit als een vorm van samenwer-
ken, samen in verbinding zijn, is dit 
mooie kunstwerk tot stand gekomen. 
Vooral met al de lievelingsdieren erop 
die belangrijk zijn voor de ‘kunste-
naars’. Namens deze weg wil Hanneke 
de kinderen nog extra bedanken voor 
hun bijzondere inzet en Daltonschool 
’t Otterke voor de deelname.

Afscheidsmusical ‘Hippie hotel’ beautiful vertolkt 
door groep 8 
Mariahout – “Ik vind het nu wel echt 
spannend worden.” Leerlingen uit  groep 
8 van de Bernadetteschool stonden in 
het Mariahoutse Openluchttheater ge-
spannen achter de muur, klaar om voor 
de 2e en laatste maal hun afscheidsmu-
sical samen te vertolken. 

Onder een stralende zon mocht hip-
pie ‘Peace’ het spits afbijten. Vol over-
tuiging en overgave legde ze haar ziel 
en zaligheid in haar rol, wat door haar 
klasgenoten geïnspireerd werd opge-
volgd. Van de hoteldochter Eva tot aan 
Postbode Willemse en van Buurvrouw 
Hetty tot aan Kok Joop, iedere leerling 

wilde van zijn of haar musicalrol een 
feestje maken. Met zang en dans werd 
er in een uur tijd een verhaal op de büh-
ne gelegd, waarin het verwaarloosde 

hotel uiteindelijk werd gered van de 
ondergang door de bezoekende restau-
ranthouder. Tezamen met de kleurige 
hippieband ‘Beautiful Soul’ en de artis-
tieke kunstenaressen zou het hotel een 
nieuwe start kunnen gaan maken. Eind 
goed, al goed.

Die nieuwe start, die gaan de groep 
8-ers nu ook maken. De basisschool-
deuren worden gesloten, de rugzak om 
de schouders en de trappers worden in 
gang gezet. Op weg naar een nieuw 
avontuur, een nieuw hoofdstuk in het 
schoolse bestaan van deze pre-pube-
rende jongeren. Groep 8, dank jullie wel 
voor twee fantastische voorstellingen. 
Jullie waren ‘beautiful’. Het ga jullie ont-
zettend goed.

Groep 8 van de Bernadetteschool presenteert de afscheidsmusical

Frivool wordt het dit jaar.

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

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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Lieshout -  In samenwerking met PC 
De Pioniertjes en Stichting Manege 
De Raam werd de laatste Pony 
Dressuur wedstrijd gehouden bij 
Manege D’n Perdenbak op vrijdag 4 
juli. Het was een fijne warme avond 
en de ruiters hadden er zin in. Er werd 
bijzonder goed gereden volgens de 
jury en dat blijkt ook wel uit de mooie 
punten die gegeven zijn. 

Voor Sylvia vd Hurk was het wel een 
hele mooie avond, na een nare blessu-
re bij haar pony Jessie startte ze weer 
bij de Manege. Ze reed 2 mooie proe-
ven en werd 2x 1e met 199 punten. 
Daarna was het tijd voor een hapje en 
drankje in de kantine en bij de prijs-
uitreiking waren er weer extra prijzen 
van Annie van Lankveld uit Beek en 
Donk.

De uitslag van de Laarbeekse deelnemers:
Klasse BB 
1ste proef: 6. Emma van Rooi met Alex 
met 190 punten. 
2de proef: 3. Emma van Rooi met Alex 
met 183 punten.
Klasse DB
1ste proef: 1. Ilvy Maas met Esmerada 
met 190 punten, 6. Robin Pardoel met 
Happy met 186 punten, 8. Michelle v/d 
Heuvel met Juweeltje met 177 punten.
2de proef: 6. Robin Pardoel met Happy 
met 177 punten, 7. Michelle v/d Heuvel 
met Juweeltje met 176 punten.
Klasse CB
1ste proef: 7. Anne van Schijndel met 
Beauty met 179 punten.
2de proef: 5. Anne van Schijndel met 
Beauty met 180 punten.
Klasse DL2
1ste proef: 1. Sylvia v/d Hurk met Jessie 
met 199 punten.

2de Proef: 1. Sylvia v/d Hurk met Jessie 
met 199 punten.

De volgende wedstrijd is weer na de 
vakantie op vrijdagavond 5 september 
voor paarden, inschrijven kan middels 
het KNHS inschrijfformulier en dit te 
mailen naar wedstrijdderaam@live.nl 
De uitslag en meer foto’s staan op de 
site www.stichtingderaam.nl

Dit weekend wordt de voetbalfi nale van het WK 
gespeeld. Wie wordt de nieuwe Wereldkampioen 

Voetbal?

Stuur uw antwoord voor zondag (13 juli) 20.00 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: 
Helaas raadde niemand het goede antwoord 

Antwoord vorige editie: 
De herenfi nale van Wimbledon is gewonnen door Novak Djokovic

Cadeaubon kan tot 17 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagVSN voetbaldagen bij Sparta’25
Beek en Donk - Het begint onder-
tussen een traditie te worden bij 
Sparta’25: De VSN Voetbaldagen. Een 
hele week lang worden de deelne-
mers op een geweldige manier bezig 
gehouden met het mooiste spelletje 
dat er is. 

De voetbaldagen vinden plaats van 
maandag 14 juli tot en met vrijdag 18 

juli. Deelnemen aan de Voetbaldagen 
betekent dagenlang voetbalplezier en 
een gevarieerd programma bestaande 
uit een groot aantal onderdelen, waar-
onder techniek- en keeperstraining, 
boardingvoetbal, kooivoetbal, panna-
voetbal, diverse partijspelen, voetbal-
doedag, ballenkoning, penalybokaal 
en nog veel meer!

Aan de Voetbaldagen doen zowel jon-
gens als meisjes mee in de leeftijd van 
6 t/m 14 jaar. Iedere deelnemer krijgt 
een prachtig voetbaltenue (bestaande 
uit shirt, broek en kousen). Elk jaar 
zijn er weer vele vrijwilligers die één 
of meerdere dagen meehelpen om dit 
evenement te laten slagen. Kom ge-
rust een keertje kijken.

Beek en Donk - Het eerste team van 
Sparta’25 is voor het bekertoernooi 
ingedeeld in een poule met VOW 
Zijtaart (4e klasse), Venhorst (3e 
klasse) en Handel (4e klasse). De eer-
ste wedstrijd wordt gespeeld op 23 
augustus.
 
Ook de indeling van de competitie 
is bekend. Door de nieuwe indeling 
op postcode zijn de reisafstanden 

beduidend korter dan in de afgelo-
pen ‘Limburgse jaren’. Sparta is in-
gedeeld bij onder andere BVV (Den 
Bosch), Best Vooruit (Best), Heeswijk, 
Helvoirt en Prinses Irene (Nistelrode). 
Voor de volledige indeling zie de site 
www.Sparta25.nl. 

Sparta zoekt vrijwilligers
Een grote vereniging als Sparta is al-
tijd op zoek naar vrijwilligers. Het 

gaat daarbij om trainers, leiders en 
begeleiders voor jeugd- en seni-
orenteams. Maar ook op andere 
terreinen zoals vrijwilligerszaken, 
sponsoring, bestuurlijk, archivering 
e.d. zijn altijd mensen nodig. Als je 
een bijdrage wil leveren aan deze 
mooie club ben je van harte wel-
kom. Aanmelden of voor vragen, mail 
vrijwilligerszaken@sparta25.nl. 

Lieshout - De laatste wedstrijd van 
Krijgsman Soranus voor de vakantie 
vond donderdagavond plaats bij de 
‘buren’ in Beek en Donk.

De uitslag van deze wedstrijd werd 
bepaald door het totaal van de beste 
tien schutters van beide verenigin-
gen. Strijd in Vrede kwam hier uit 
op een totaal van 1989 punten, ter-
wijl Krijgsman Soranus eindigde op 
2038. Een overwinning dus voor de 
Lieshoutenaren met een verschil van 
49 punten. Ook de beste schutter 
van de avond kwam uit Lieshout, in 
de persoon van Ad Endevoets die tot 
een totaal van 233 punten kwam. 

Een mooie prestatie werd ook ge-
leverd door Paul van den Broek, die 
met zijn 226 punten na lange tijd 
weer door de negen schoot.

Totaaluitslag:
Ad Endevoets 233; Paul v.d. Broek 
226; Rik v.d. Westerlo 221; Willem 
Bekx 216; Arjan v.d. Heuvel 199; 
Theo v.d. Laar 198; Maarten v.d. 
Elsen 193; Nelly v.d. Laar 189; 
Stephan Wijffelaars 184; Rita 
Endevoets 177; Toos v.d. Graef168.

Indeling eerste elftal Sparta’25 bekend

Krijgsman 
Soranus wint bij 
Strijd in Vrede

voetbal

handboogschieten

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

HEEL VEEL OPRUIMING!

BEKIJK DE STICKERS IN ONZE WINKEL
OP=OP

€10 €15 €25
€35

€45

tennis Laarbeekse 
Dubbelkampioen-
schappen tennis  

Laarbeek - Dit jaar worden de 
Laarbeekse dubbelkampioenschappen 
tennis gehouden  van 10 t/m 17 augus-
tus.  Net als vorig jaar is dit weer in au-
gustus, midden in de bouwvakvakantie.

Dagelijks wordt er  gespeeld op een 
tweetal tennisparken waarbij op zon-
dag wordt gestart bij tennisvereniging 
’t Slotje in Beek en Donk. Het finale-
weekend vind dit jaar plaats bij De Hut 
in Aarle-Rixtel waardoor de wedstrijden 
vanaf vrijdag tot en met zondag daar 
plaats zullen vinden. De planning wordt 
ook door De Hut verzorgd.

Tijdens het toernooi  wordt er gezorgd 
voor hapjes (themagericht). Ook is er 
een loterij waarbij de hoofdprijs een gra-
tis lidmaatschap bij één van de tennis-
verenigingen is.  

Men kan inschrijven tot en met zater-
dag 26 juli 2014. Let op; dit is midden 
in de bouwvak dus schrijf nog voor de 
bouwvak in! Hopelijk tot op één van de 
parken.

vissen H.S.V. Het Geduld komt tekort 
tegen Breda

Beek en Donk – Veertien vissers van 
Hengelsportvereniging Het Geduld  
vertrokken zaterdag in alle vroegte 
richting Breda  om een plaats in de 
finale te bemachtigen. Na een welge-
meend hartelijk ontvangst konden de 
deelnemers meteen aan de loting be-
ginnen en richting de stekken om zich 
klaar te maken voor de strijd.

Een strijd die een ongelijke bleek 
te zijn. Het voor Het Geduld onbe-
kende water De Mark was voor de 
Baroniesche vissers geen probleem. 
Alle vissers van de thuisploeg hadden 
feederhengels  bij zich en de vissers 
van Het Geduld hadden bijna allemaal 
een vaste stok wat na de weging een 
fatale fout bleek te zijn. De vissers met 
feederhengel  wisten precies waar ze 
het zoeken moesten en haalden de 
ene na de andere mooie brasem naar 
boven en dat is gewicht.  Niet dat de 
Beek en Donkse vissers niets hadden 
klaar gespeeld, Mark Geurts een van 
hun beste witvissers  had met de vaste 
stok bijna drie kilo witvis in zijn netje 
liggen. 35 Mooie voorns en bliekjes 

wist hij naar boven te trekken . Bij  
Mari Vereijken werd 3,5 kilo gewogen 
maar toen de wedstrijdcommissie zijn 
net met  vis omgooide in het water 
viel er een grote zwerfkei  uit zijn net, 
die hadden ze mee gewogen, die kei 
diende om het leefnet onder water te 
houden, foutje bedankt. Ook Daan 
van Dartel liet  2,5 kilo vis wegen. Als 
ze allemaal met een vaste stok hadden 
gevist hadden ze zeker kans gemaakt.

De eerste twee uur hebben ze veel 
wind en regen te verduren gehad en 
dat verliep niet geheel vlekkeloos. De 
paraplu van Ad v/d Zanden waaide in 
het kanaal en hij nam meteen  na de 
wedstrijd een duik om zijn paraplu te 
gaan zoeken, gelukkig had hij hem al 
snel te pakken en zodoende had hij 
toch ook wat gevangen.

Al met al was het een zeer leerzame 
en prachtige dag geweest, ze hebben 
in ieder geval veel  plezier gehad en 
flink gelachen. Nadat alles gewogen 
was, de visspullen weer opgeborgen, 

gingen ze op uitnodiging van de 
Baroniesche hengelaars onder het ge-
not van broodjes, koffie, thee en een 
pilsje napraten.

Zaterdag is de vierde koningswedstrijd 
op de vijver, aanvang loting 13.30 uur, 
wedstrijd 14.00 tot 17.00 uur. 

Ook Ad v/d Zanden boekte 
succes. Hij ving een mooie paraplu

paardensport Twee mooie proeven voor Sylvia v/d Hurk

Sylvia v/d Hurk met ‘Jessie’

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl
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judo

bridgen

Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 2 juli
A lijn
1. Gerda en Leo 64,50%
2. Jan en Gidi 56,50%
3. Wim en Tonnie 55,50%
4. Nettie en Arno 55,00%
5. Cellie en Leo 54,00%

Uitslag dinsdag 8 juli
1. Lies en Lodewijk             64,43%
2. Jan en Maria                      63,39%
3. Ria en Gidi                          57,27%
4. Marie-Jose en Riek         53,78%
5. Cellie en Joos                    53,52%
Er wordt iedere week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl. 

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 2 juli  
1. Mien en Jeu  63,42%
2. Heidi en Angela  61,46%
3. Diana en Kitty  60,59%
4. Elly en Henny  60,08%
5. Judith en Piet  58,75%
De volgende zitting is op woensdag 9 en 16 
juli. Zomerbridge voor iedereen, aanvang 
19.30 uur in Café/Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 3 juli 
1. Marianne en Leni           62,50%
2. Jan en Maria
   Jo en Mien                     58,75%                                                                                                                                           
4. Lambert en Wim           54,38%                                                                                                                     
5.  Mari en Mia                   53,75%

De volgende zitting is op donderdag 10 juli, 
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  8 juli 2014.
1.Riek Kuijpers/Kitty Coppens  67,71%
2.Cor van de Berg/Koos Vogels  57,81%
3.Diny Biemans/Jos Wouters  57,29%
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries  56,25%
5.Pieta Slaats/Riet van der Linden  51,56%
De volgende zitting is op dinsdag 15 juli 2014, 
aanvang 13,30 uur, Plaats De Waterpoort. 

judo
Judoclub Avanti Lieshout
Uitslagen Judo-examen 7 juli
1e Gele slip:
Sem van den Baar, Isabel Biemans, Eva 
Duijmelinck, Isabel Heldens, Thomas 
Overdijk
 
2e Gele slip
Luca van Osch, Tein Overbeek, Lars van 
Lieshout, Amy van den Elzen

Gele band
Ferre van de Ven, Cas van Uden, Iris van 
der Kuijlen, Roos van de Elzen, Bart van de 
Bogaart

1e Oranje slip
Teun Kuijn, Marius Penninx

2e Oranje slip
Stein van Schaijk, Maud Kastelijns, Daan 
van Aspert, 

Oranje band 
Desi Aalders, Mirte Meulendijks
  
1e Groene slip 
Samuel Langen, Lotte van Berlo
 
2e Groene slip
Dana de Groot, Jori de Laat 

Groene band 
Tim van der Kuijlen
 
1e Blauwe slip 
Niels van Schaijk, Teun Vereijken
 
1e Bruine slip
Wesly Peeters

Lieshout - De gezellige Lieshoutse 
bridgeclub ‘de Poort van Binderen’ 
is nog steeds erg blij met de nieuwe 
speellocatie : Bavaria Brouwerij Café. 
Dit betekent dat er van de zomer ge-
woon door gespeeld kan worden in 
deze prachtige en sfeervolle zalen.
 
Omdat de club door de vakantie toch 
niet helemaal op volle sterkte is, krijgen 
alle bridgers uit Laarbeek en omgeving 
– ook beginners en huiskamerbridgers  – 
hierbij het aanbod om een paar keer 
mee te komen spelen in de zomerperi-
ode.  Dit is een mooie gelegenheid om 
de sfeer eens te proeven, vrijblijvend 
en zonder verplichtingen, zonder echte 
competitie, laagdrempelig, eigenlijk 
huiskamerbridge met een wat grote 
huiskamer!

Heb je zin om een keer te komen kijken 
en vrijblijvend mee te doen? Je mag ook 
in je eentje komen. Bridgeclub ‘de Poort 
van Binderen’ zoekt een partner uit hun 
club voor je. Als je je als paar aanmeldt, 
dan passen zij dat ook in. De zomerpe-
riode is van 1 juli t/m 31 augustus. De 

club speelt op dinsdagmiddag (aanvang 
13.15 uur, aan/afmelden vóór 10 uur!) 
en op woensdagavond (aanvang 19.15 
uur, aan/afmelden vóór 16.00 uur!) in 
Bavaria Brouwerij Café op de Heuvel 
in Lieshout. Wel graag even tijdig bel-
len van tevoren, zodat het schema kan 
worden aangepast:

Gerda Spek, tel 0499 – 421980, Marie-
José Kobussen, tel 0499 – 375017, 
email: mjkobussen@xs4all.nl

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

Bavaria Brouwerij Café

Uitnodiging aan alle bridgers uit Laarbeek en omgeving

Lieshoutse bridgeclub speelt door 
tijdens de zomervakantie

Daan Beniers judoka van het jaar 2014
Mariahout- Judoclub Mariahout heeft 
op 7 juli de jaarlijkse clubkampioen-
schappen gehouden. Dit zijn onderlinge 
wedstrijdjes door de judoka’s van de 
club. De judoka’s deden erg hun best 
om een mooi plaatsje op het podium 
te veroveren. Iedereen mocht na afloop 
een leuk prijsje in ontvangst nemen. 

De uitslagen: 
Poule 1: 1e Daan van Zeeland, 2e Liz 
Barten, 3e Ilko Swinkels, 4e Sander 
Leenders.
Poule 2: 1e Arek Verbakel, 2e Joost van 
den Boogaart, 3e Sanne Aarts, 4e Loek 
Vermeulen, 5e Rik Iven.
Poule 3: 1e Inge van de Ven, 2e Daan 
Beniers, 3e Sanne de Rooij, 4e Jens van 
der Aa, 5e Bram van Lieshout, 6e Remco 
Aarts.
Poule 4: 1e Harm van de Wijdeven, 2e 
Fabrizio Deben, 3e Sem de Rooij, 4e 
Ruben Maas.
Poule 5: 1e Stan van den Boogaart, 
2e Marco van Vijfeijken, 3e Veerle 
Robbescheuten, 4e Freek Beniers.

Als afsluiting werd ook de judoka van het 
jaar bekend gemaakt. De judoka’s krij-
gen gedurende het jaar punten voor ver-
schillende onderdelen. Voor de behaalde 
resultaten bij deelname aan wedstrijden, 
examen en het deelnemen aan activitei-
ten die judoclub Mariahout of JBN orga-
niseert. Dit jaar waren de verschillen erg 
klein en hadden ze meerdere winnaars.

Judoka van het jaar 2014 is Daan Beniers 
met een totaal van 102 punten. De 
tweede prijs was voor Sanne de Rooij 
met een puntentotaal van 100. Lars 
Berkvens, Bram van Lieshout en Stan 
van den Boogaart behaalden alle drie 
met 98,50 punt een derde prijs. Deze vijf 
prijswinnaars mochten een mooie beker 
in ontvangst nemen. 

Lieshout - De sporters van Badminton 
Club Lieshout houden vakantie. Zij 
hebben hun rackets opgeborgen om 
uit te rusten tijdens een welverdiende 
zomerstop. Op woensdag 27 augus-
tus 2014 nemen zij de rackets weer op 
tijdens de eerste speelavond van het 
seizoen 2014/2015.

Na de gezamenlijke seizoenafsluiting 
van de jeugd en van de senioren is er 
nu ook een eind gekomen aan de we-
kelijkse speelavonden van Badminton 
Club Lieshout voor het seizoen 
2013/2014. De laatste speelavond is 
geweest en pas op woensdag 27 au-
gustus zullen de badmintonners hun 
racket weer tevoorschijn halen. Niet 
iedereen zal daarop wachten: badmin-
ton is immers een zeer geschikte sport 
om op de camping te bedrijven en zo 

een beetje in vorm te blijven tijdens de 
zomerstop. 

Vanaf 27 augustus zijn nieuwe leden ook 
welkom bij Badminton Club Lieshout. 
Heb je zin om ook eens een shuttle in 
verenigingsverband te slaan, noteer dan 
27 augustus in je agenda en kom op 
die avond naar Sporthal ‘de Klumper’ 
aan de Papenhoef in Lieshout. De jeugd 
speelt dan vanaf 18.30 uur en de seni-
oren vanaf 20.00 uur. Loop gerust bin-
nen en als je sportkleding meeneemt, 
kun je meteen mee doen! Je hoeft niet 
meteen lid te worden en mag altijd twee 
keer gratis mee spelen. Daarna moet je 
wel besluiten om lid te worden. Ook een 
racket hoef je niet meteen aan te schaf-
fen. Deze kun je lenen van de vereni-
ging, zodat je eerst eens kunt proberen 
of badminton iets voor jou is.

Badminton Club Lieshout wenst ieder-
een een hele fijne zomervakantie en 
hoopt u terug te zien op 27 augustus.

Badminton Club Lieshout op vakantiebadminton

Marco Claessens

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Wenst u een fijne vakantie!

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

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Geniaal, admiraal van Gaal!
Ik word de laatste weken op mijn 
wenken bediend! Het positivisme 
dat ik aan het begin van het W.K. 
voetbal had, moet de gehele selectie 
van van Gaal ook hebben gehad. Ze 
voetballen dit jaar in 2014 weer het 
maximale aantal wedstrijden op een 
WK-toernooi!

Maar wat gebeurt er toch allemaal, 
daar in het verre Brazilië?
We hebben kunnen zien dat 
gerenommeerde ploegen al in een 
vroeg stadium naar huis zijn gestuurd, 
dat de meeste vedetten zich al hebben 
kunnen onderscheiden, dat er geen 
echte uitgesproken titelkandidaten 
waren, met wervelend en verrassend 
voetbalspel, dat de systemen vaak 
overeenkomen en weer aangepast 
worden en dat het thuisland weer het 
voordeel had van ‘in eigen huis’ te 
mogen voetballen!

En wat gebeurt er in de Hollandse 
familie?
Ja familie, want het is me een feest 
daar! Er wordt regelmatig op de 
trainingen voor elkaar geklapt, het 
gehele gezin wordt erbij betrokken, 
die mogen het trainingsveld op, zitten 
op de tribune, mogen in de dug-out 
na afloop van een wedstrijd en dan 
zie je de spelers ook nog regelmatig in 
één of ander kinder-sportprogramma 
een schilderij tekenen. Het kan 
niet op! En degene die dit allemaal 
bedacht heeft en het toelaat of juist 
toejuicht, is de oefenmeester, de heer 
van Gaal ‘himself’! 

Want hoe je ook tegen hem aankijkt; 
Wie had dit voor mogelijk gehouden? 
Een finaleplaats behalend, de tweede 
op een rij, net zoals toen ter tijd in 1974 
en 1978! (Dit schrijvend op maandag 
de 7e juli, i.v.m. de deadline,  ga ik 

er vanuit, dat we gewonnen hebben 
met Robben tegen de Argentijnen 
van Messi) 
Blijf je sceptisch tegenover Van Gaals 
optreden, dan is het allemaal geluk, 
toeval, maar gun je het hem, dan is 
het allemaal geniaal wat hij doet! Wat 
wel zeker is, is dat het allemaal erg 
betrekkelijk is en dat deze ‘eenheid in 
het team’ natuurlijk valt of staat met 
de resultaten.
Maar zou van Gaal hier ook niet 
met voorbedachten rade, alles tot 
in de puntjes geregeld hebben? Hij 
laat niks aan het toeval over v.w.b. 
het voetbalspel, creëert optimale 
condities voor de spelers en staf en 
zorgt er voor dat eenieder zich thuis 
voelt, gehoord en begrepen voelt. 
Een ideale situatie om tot prestaties 
te komen, spelers tot het uiterste 
toe te motiveren, die tot het gaatje 
gaan voor hun coach, voor hun 
medespelers, zowel in het veld, als 
daarbuiten! Tja, en dan heb je ook 
nog wat geluk nodig, om steeds 
verder in het toernooi te kunnen 
komen!

Natuurlijk heeft Van Gaal de nodige 
ervaring opgedaan en daar blijkbaar 
veel van geleerd. Moest een hele tijd 
geleden al weer bij Barcelona weg, bij 
Ajax lukte het  als technisch directeur 
niet en verder plaatste hij zich niet 
voor het WK in Japan/ Zuid Korea 
2002, met heel goede voetballers 
toen, weet ik mij nog te herinneren. 
Maar te nimmer gaf hij zich zelf de 
schuld, trok hij het boetekleed aan, 
wat hem niet in een positief daglicht 
zette! Evenals zijn contacten met de 
media, die ook niet echt ‘stapel’ van 
hem zijn.

Maar van dit alles, ruim 10 jaar na 
dato, is weinig blijven kleven bij 

de mensen, die nu in Van Gaal de 
Admiraal zien van het Nederlandse 
voetbal! Alles wat hij onderneemt, 
van het veranderen van systemen, 
het plaatsen van wissels, het toestaan 
van familie in de nabijheid van de 
spelers, het analyseren van andere 
teams, tot het creëren van een 
optimale werksituatie, verandert 
voor hem in goud, met tot nu toe als 
hoogtepunt, die ideale keeperswissel 
van Krul voor Cillissen tegen Costa 
Rica in de verlenging.

En zo hebben we gisteren (woensdag) 
de teleurstelling van de verloren 
finale in Argentinië ’78 weggepoetst 
en zullen we aankomende zondag 
heel waarschijnlijk die Deutsche 
Manschaft ‘elimineren’ en die zo 
onterechte wedstrijduitslag van 1974 
uit ons geheugen halen!
Als we echt wereldkampioen worden, 
ga ik nog geloven dat hij een gouden 
pik met een krul heeft!

R. van den Enden

COLUMN

Helmond/Laarbeek - 6 september 
2014 wordt een belangrijke dag 
voor de volleyers van nu en toen. 
In Helmond wordt dan 60 jaar vol-
leybal gespeeld en VC Polaris gaat 
dit groots vieren. Onder meer met 
een sportdag voor de jeugd en 
een duel met de toppers van toen. 
Veel oud-volleyballers komen uit 
Laarbeek.

Op de jubileumdag is er een reü-
nie voor leden en oud-leden. Een 
jubileumcommissie treft voorberei-
dingen om zoveel mogelijk (oud-)
leden daarbij te betrekken. Zij kun-
nen op  www.vcpolaris.nl/reunie of 
via facebook meer informatie vin-
den. Via de Polaris site is het moge-
lijk je aan te melden.

60 jaar volleybal 
in Helmond

volleybal
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 10 juli 
Expositie Peter van Wageningen 
t/m 13 juli
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Vrijdag 11 juli 
Echte Mannenavond - Bourgondische 
Buiten Barbecue!
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Tuinconcert
19.30 uur, De Muziektuin, Beek en Donk

Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 12 juli 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

De nieuwe kleren van de keizer
19.00 uur, Openluchttheater Mariahout

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

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

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

WK Voetbal Finale !
18.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

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

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

Maandag 14 juli 
Ronja de roversdochter
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Gratis bridgen bij ‘Over the Bridge’
19.15 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 15 juli 
Wandelen met BasicFlow
9.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Donderdag 17 juli 
De grote poepshow - Hakim
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Laarbeek EveneMenten
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