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Maria Hermsen en Lucie van Gerwen 40 jaar docent op Kindcentrum De Raagten

“Terwijl wij werkten, liepen onze mannen achter de kinderwagen”

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Juf Maria 
Hermsen weet het nog als de 
dag van gisteren, terwijl juf Lucie 
van Gerwen er nog maar weinig 
van kan herinneren. Het is ook 
alweer veertig jaar geleden dat 
beide dames zijn aangenomen op 
Kindcentrum De Raagten in Beek 
en Donk. Samen blikken ze terug 
op de mooie, maar ook de moei-
lijke momenten van hun carrière.

“Ik mocht op gesprek komen en 
tegenover me zat de directeur van 
de school, Cees Huijbregts, maar 
ook de pastoor en de dokter van 
het dorp. Dat was zo in die tijd”, 
begint Maria. Discussiërend over 
een man die mogelijkerwijs ook 
bij de sollicitatie aanwezig was, 
vervolgt Lucie het verhaal. “We 
hebben allebei de baan gekregen. 
Over hoe lang ik hier zou blijven, 
dacht ik niet echt na. Het was een 
moderne school voor die tijd en ik 
had het naar mijn zin.”

Geëmancipeerde vrouwen
Wat ook erg modern was voor die 
tijd, was de thuissituatie van alle-
bei de juffen. Zij waren namelijk 

allebei de kostwinner in huis. 
“Terwijl wij aan het werken wa-
ren, liepen de mannen met de 
kinderwagen door het dorp”, be-
weert Lucie, terwijl ze allebei in 
de lach schieten. Dit kan er ook 
deels voor gezorgd hebben dat 
de vrouwen op De Raagten zijn 
gebleven. “Als kostwinner kijk je 
wel uit. Ik had hier een stabiele en 
fijne baan. Als ik naar iets anders 
zou gaan, was het meestal toch 
‘first in, first out’.” Maria beaamt 
dat. Zijzelf wilde in het begin nog 
graag doorgroeien in het onder-
wijs. “Maar ik had het zo naar 
mijn zin. Dat hoefde van mij niet 
meer.”

Type juf
Naast dat de juffen allebei kost-
winner zijn, hebben zij nog meer 
gemeen. Zo geven zij allebei het 
liefst les aan de bovenbouw. 
Maria: “Ik ben geen tutjuffrouw. 
Ik wil niet tuttelen en fruttelen. Ik 
wil het met mijn leerlingen kun-
nen hebben over maatschappe-
lijke zaken.” Ze begint met haar 
handen te bewegen uit enthousi-
asme. “Daarom vind ik groep 5/6 
zo leuk. Je kunt in die groep na-
melijk over serieuze onderwerpen 
praten maar deze toch nog gek 

maken door spannend te vertellen 
bijvoorbeeld. Lucie haar hart ligt 
ook in de bovenbouw, maar van 
haar mogen ze ook best wel een 
beetje puberen. “Het belangrijk-
ste voor mij is dat kinderen lekker 
in hun vel zitten. Daar denk ik ook 
veel over na. Waarom voelt een 
kind zich zo?”

Meneer Ger
Hoewel beide dames een hele 
fijne tijd kennen op De Raagten, 
hebben zij ook vervelende dingen 
meegemaakt. “Overal overlijden 
mensen, onze school wordt daar-
bij niet gespaard”, vertelt Lucie. In 
veertig jaar tijd hebben zij leerlin-
gen, ouders van leerlingen en ook 
collega’s moeten verliezen.  Zo 
ook Ger Lammers. “Ger is op de-
zelfde dag aangenomen als Maria 
en ik. We hebben er 33 jaar mee 
samengewerkt en heel wat mee 
afgelachen.” 

Verhuizing
In veertig jaar is er nog meer ge-
beurd, wat de dames niet snel zul-
len vergeten. Zoals de verhuizing 
naar het nieuwe gebouw aan de 
Otterweg. “Je hebt 38 jaar in een 
gebouw gewerkt. Daar raak je ge-
hecht aan, maar natuurlijk zagen 

wij ook dat de school nogal ge-
dateerd was”, begint Lucie. Maria 
vult aan: “Ik dacht echt dat het me 
niet ging lukken in dat nieuwe ge-
bouw. Maar toen we eenmaal alles 
hadden verplaatst, ging het hele-
maal vanzelf.” 

Beiden vinden het nieuwe gebouw 
een fijne werkplek en genieten nog 
steeds enorm van hun baan als 
basisschoollerares. “We kunnen, 
maar vooral willen er nog steeds 
tegenaan.” 

De MooiLaarbeekKrant felici-
teert Maria Hermsen en Lucie van 
Gerwen met het 40-jarige jubi-
leum. 

Na 40 jaar geven Maria Hermsen en Lucie van Gerwen nog steeds met veel plezier les op De Raagten

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

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

jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?

Kapper & Shop
Dames & Heren kappers

0492 - 462462 | KAPELSTRAAT 6 
BEEK EN DONK

ACTIE

KNIPPEN €10
JULI / AUGUSTUS

NORMAAL €16
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

DE STATER

Toen ten zuiden van de Beekseweg een industrieterrein werd aangelegd, 
moesten daarvoor diverse boerderijen en andere huizen gaan verdwijnen. 
Een van de huizen bleef nog geruime tijd staan en werd bewoond door 
mensen van de Archeologische dienst (bureau VUhbs). Het is gebruikelijk 
dat er bij een grote wijziging in een bestemmingsplan archeologisch on-
derzoek wordt gedaan. Zo ook aan de Beekseweg. In de periode 1999-
2002 lagen er maandenlang proefsleuven open en werden er resten ge-
vonden van oude waterputten en sporen van bewoning. Ook diverse 
vrijwilligers van de Heemkundekring van Lieshout hielpen mee. Uit de 
vondsten kon worden afgeleid dat Lieshouts grondgebied menselijke be-
woning kende vanaf ongeveer 1000 vóór Christus. 

Bijzonder is een daar gevonden gou-
den Ambiani stater, een munt van om-
streeks 50 vóór Christus, waarschijnlijk 
als offer gedeponeerd in het paalgat 
van een spieker. Naspeuring leert dat 
de stater een gewichtseenheid is, die 
sinds de uitvinding van muntgeld in 
het derde kwart van de 7e eeuw vóór 
Christus, waarschijnlijk in Lydië, werd 
gebruikt voor het aanmunten van 
munten van elektrum, een in de natuur 
voorkomende goud-zilver-koperlegering. De naam ‘stater’ betekent zo-
veel als wegend en toont daarmee de vroegste functie van munten als 
genormeerde gewichtseenheid aan. Een universeel vaststaand gewicht 
zoals wij dat kennen bestond in de oudheid niet, maten en gewichten 
varieerden van streek tot streek; in sommige plaatsen werd voor de stater 
een gewichtseenheid van 14 gram gehanteerd, 17 gram is ook mogelijk, 
later, vanaf de munthervorming van koning Kroisos werd circa 8,5 gram 
veel gebruikt. Het was in elk geval een bijzondere vondst. 

Nadat de archeologen verdwenen waren, werd ook hun tijdelijke ver-
blijf gesloopt en werd begonnen met de aanleg van het industrieterrein. 
Vanaf 2004 vestigden de eerste bedrijven zich op dit terrein. Een van de 
eersten was Bavaria en later volgden er meer. Als herinnering aan het 
bijzondere gouden muntje kregen de straat en het bedrijventerrein de 
naam De Stater. 

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

Bron: Wikipedia

Bijzonder is een daar gevonden gou-
den Ambiani stater, een munt van om-
streeks 50 vóór Christus, waarschijnlijk 
als offer gedeponeerd in het paalgat 
van een spieker. Naspeuring leert dat 
de stater een gewichtseenheid is, die 
sinds de uitvinding van muntgeld in 
het derde kwart van de 7e eeuw vóór 
Christus, waarschijnlijk in Lydië, werd 
gebruikt voor het aanmunten van 
munten van elektrum, een in de natuur 

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Dapper vocht jij je weg door het leven
En telkens weer was die mooie glimlach daar

Ook al had je het nog zo zwaar
Helaas is je niet meer tijd gegeven

En eindigt je leven op 53 jaar
Maar ook al ben je heengegaan

In onze harten blijf je altijd voortbestaan

Marianne Schepers - Kweens
   °Beek en Donk, 14 mei 1962         † Bakel, 8 juli 2015

echtgenote van

Willy Schepers
Moeder van Cynthia, Melinda & Celina

Correspondentieadres: Julianastraat 44, 5738 AM Mariahout

De herdenkingsdienst vindt plaats op woensdag 22 juli om 10:00 uur in de 
aula van uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

Het is Marianne’s wens om tijdens de herdenkingsdienst een collecte 
te houden voor het Hospice in Bakel, waar ze haar laatste tijd fijn heeft 
doorgebracht.

Na de dienst is er een samenzijn.

Indien u zich betrokken voelt, bent u van harte welkom.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Sjan van Leuken-Gilsing

Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun

bij het verwerken van dit verlies.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het 
personeel van de dagopvang van De Regt

in Beek en Donk en naar het personeel van 
De Nieuwenhof in Deurne,

voor de liefdevolle opvang van Sjan.

           Gerrit, Walter en Denis van Leuken 
Lieshout, juli 2015

Dankbetuiging

In de tuin van Arjan van de Poel staan 
verschillende rozenstruiken met gele 
rozen. In één van de planten zag hij on-
langs een bloemknop, die veel groter 
was dan normaal. Later bleek het een 
knop met meer dan één bloemknop. Er 
zaten wel minimaal drie bloemknop-
pen in. Een speling van de natuur? 
Van enkele natuurkenners begreep hij 
dat die samengestelde roos bekeken 
moest worden als een misser van de 
natuur. Hoe dan ook, het geheel is van 
een fantastische kleurenpracht. 

Ingezonden door: Arjan van de Poel

Mooi Gespot

De enorme warme belangstelling rondom het overlijden van

Aad Blok
heeft ons, als gezin, 

veel steun gegeven waar wij u allen 
hartelijk voor willen bedanken.

Thea Blok en kinderen

Dankbetuiging
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Mariahout – Twee jaar geleden wist 
Miss Montreal iedereen op de banken 
van het Openluchttheater te krijgen. 
Zaterdagavond flikte ze het weer. Met 
de swingende Laarbeekse band ‘Bag on 
Wheels’ in het voorprogramma, kon de 
avond niet meer stuk.

Sfeervol
Nadat ‘Bag on Wheels’ het publiek in het 
uitverkochte Mariahoutse openlucht-
theater heeft opgewarmd, wachtten 
de toeschouwers in spanning af. “Is ze 
dat, achter de boxen?” Uiteindelijk komt 
Miss Montreal (Sanne Hans) tevoor-
schijn.  Ze klimt met gitaar op een bar-
kruk en begroet de mensen. “Mijn band 
heb ik ontslagen”, lacht ze. “Ben best 
wel zenuwachtig.” Dan begint ze te spe-
len. Klein en akoestisch, bijna fragiel. Een 
overvol theater wordt helemaal stil. Haar 
Nederlandstalige liederen ‘Los bij elkaar’ 
en ‘Zij’ gaan recht je ziel in en worden 
her en der meegezongen.

Feestbeest
Na de ingetogen nummers sluit de band 
aan en gaat Miss Montreal los. Ze loopt 
regelmatig het publiek in dat ‘uit volle 

borst’ meezingt. “Deze kennen jullie ze-
ker”, roept de zangeres, waarna ze ‘Say 
heaven, Say hell’ inzet. Tijdens de titel-
song van ‘Utopia’ gaan de handjes de 
lucht in. Niemand zit meer op de banken. 
Het feestje wordt helemaal compleet als 
uit het publiek Mariëlle en Naomi naar 
voren worden geroepen. Mariëlle gaat 
op haar knieën en Naomi zegt ‘ja’. Een 
gejuich stijgt op uit het theater, waarna 
Miss Montreal haar muzikale feestje 
weer doorzet.

Publiek
Miss Montreal zingt naast haar eigen 
werk ook een aantal covers. Dit doet ze 

op eigen wijze. ‘Wonderful days’ van 
Charly Lownoise en Mental Theo wordt 
door de artieste in een heel nieuw jasje 
gestoken. Haar vijfkoppige band bestaat 
uit vakmensen. ‘Vuurwerk’ tijdens een 
drumsolo op het einde van het optreden. 
Het publiek kan er geen genoeg van krij-
gen. Als Miss Montreal vertrekt na haar 
laatste nummer blijft het voltallige the-
ater het refrein van ‘Just a flirt’ zingen. 
De artieste beloont haar publiek met een 
toegift.

Brabanders
Na afloop spreekt De MooiLaarbeekKrant 
Miss Montreal. Haar hond Lola komt hen 
vrolijk tegemoet. “Iedereen is zo lief voor 
me”, lacht Miss Montreal. “Leuk om hier 
terug te zijn. Wennen dat iedereen voor 
míj komt.” Afgelopen jaar heeft ze met 
Guus Meeuwis samengewerkt tijdens 
‘Groots met een zachte G’. “Je moet 
Brabanders een beetje leren kennen, maar 
we hebben veel van elkaar weg”, con-
cludeert de zangeres. “De moeder van 
mijn moeder is ook Brabants. Dat moet 
je opschrijven”, grapt ze. Daarna neemt 
ze de tijd voor een ander interview en 
een ‘Meet en Greet’ met André en Vera 
Gilsing. In Mariahout is het die avond nog 
lang gezellig.

“Ik ben nog steeds verbaasd dat al die mensen voor mij komen”
Miss Montreal pakt uit in een 
uitverkocht openluchttheater 

Bij ons de 2e 
Luxaflex© Hor 
30% korting

Actieperiode 1 juli t/m 31 juli 2015

Kapelstraat 38 - Beek en Donk - 0492 463233
www.manderswoonsfeer.nl WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

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

Schoonheidssalon

Kitty Linders

Al ruim 25 jaar vakmanschap

BEAU

Tel: 0492-383103Laarweg 18 Aarle Rixtel    

 

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, 
ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN ALS U WENST 

WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 

Zomerstop restaurantavond Zonnetij
Aarle-Rixtel – De restaurantavonden in 
Zonnetij liggen nu even stil in verband 
met de vakantieperiode. 

Op dinsdag 1 september starten zij weer.
Indien iemand wil komen eten, dient men 

zich aan te melden voor donderdag 27 au-
gustus 15.00 uur. Aanmelden kan via tel. 
0492-328800   of door een mail te sturen 
naar stichting@vierbinden.nl. De vrijwil-
ligers van de restaurantavonden wensen 
iedereen een prettige vakantie. 

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Thematische workshops
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Geldig van 2 juli t/m 31 augustus 2015

Te gekke zomeractie!
CADEAUARTIKELEN

FIETSTASSEN

FIETSKLEDING

KINDERSTOELTJE
FIETSCOMPUTER

MONKEY MEE

40%
KORTING

15%
KORTING

25%KORTING

10%
KORTING 10%

KORTING

20%
KORTING
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Woensdag 8 juli jl. hebben we de ka-
dernota 2016 besproken. De kadernota 
heeft de titel; Laarbeek investeert! Dit 
is een prachtige kans voor Laarbeek om 
ervoor te zorgen dat we ook in de toe-
komst een mooie gemeente blijven. 

Alle partijen, behalve PNL, stemden 
in met deze kadernota. Helaas kwam 
PNL niet met voorstellen en gaf al-
leen maar aan tegen te zijn. Als je als 
politieke partij niet met concrete voor-
stellen kan komen en alleen maar met 
de beschuldigende vinger naar andere 
partijen kan wijzen is dat een zwakte-
bod. Verantwoordelijkheid nemen be-
tekent ook dat er wel eens minder po-
pulaire beslissingen genomen moeten 
worden om de financiële huishouding 
voor Laarbeek op orde te houden. We 
hebben helaas nog steeds te maken 
met fikse kortingen vanuit de regering, 
in Laarbeek moeten we kijken hoe we 
deze het beste kunnen opvangen. Dat 
is een verantwoordelijkheid die je als 
raad moet nemen en deze verantwoor-
delijkheid zijn wij ook niet uit de weg 
gegaan. Natuurlijk is een verhoging 
op de OZB nooit leuk maar het bete-
kent wel dat er geen bezuinigingen op 
verenigingen, vrijwilligers of extra be-
zuinigingen in de zorg nodig zijn. Bij-
voorbeeld, voor een huishouden met 

een huis van € 300.000,- is dit een 
verhoging van € 29,- per jaar of te wel 
€2,46 per maand. In het ED van febru-
ari 2015 kwam Laarbeek bij een woon-
lastenonderzoek als een van de beste 
gemeenten van Z-O Brabant uit de 
bus. En dat is na deze verhoging nog 
steeds het geval. Dus zo slecht is het 
allemaal nog niet in Laarbeek. 

Instemmen met de kadernota betekent 
dat we kunnen gaan investeren in Laar-
beek. Dat de meerderheid van de raad 
veel kansen ziet in de enorme investe-
ring van 1 miljoen is niet onopgemerkt 
gebleven. Grote bedrijven zoals Bava-
ria, Rabobank en zorgaanbieders zien 
deze kansen ook en hebben het college 
al aangegeven mee te willen denken. 
De eerste gesprekken hebben al plaats-
gevonden en er zullen er nog veel vol-
gen. We hebben als ABL een motie 
ingediend, unaniem aangenomen door 
de raad, die het college de opdracht 
geeft om inwoners, bedrijven, vereni-
gingen e.d. uit te nodigen om mee te 
denken. Net als bij de samenstelling 
van het WMO beleidsplan. Dit is zeer 
succesvol verlopen. Het uiteindelijke 
doel is dat alle inwoners van Laarbeek 
van deze investeringen mee kunnen 
profiteren. De ene keer zullen de in-
vesteringen bijvoorbeeld in de natuur 

zijn, de andere keer op het gebied van 
zorg of energiebesparing. Alle inwoners 
en bedrijven mogen met voorstellen 
komen. Onze andere motie, ook una-
niem door de raad aangenomen, zorgt 
ervoor dat de voorstellen goed door de 
raad gemonitord kunnen worden. Op 
deze manier houden we het overzicht 
en beslissen we mee over de gelden die 
geïnvesteerd worden en nog belang-
rijker de opbrengsten voor Laarbeek. 
Laat duidelijk zijn dat opbrengsten dus 
niet alleen in geld uit te drukken zijn.

Al met al willen wij deze uitdaging aan-
gaan en zijn we blij met deze gewel-
dige kans om Laarbeek nog beter op de 
kaart te zetten als duurzame gemeente!

Namens Algemeen Belang Laarbeek,
Ron Verschuren, Monika Slaets en 
Jordy Brouwers

Zaterdag 18 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: André Leenders 
(nms KBO bilj.club), Anna van Berkel-Slits 
(mged), Jo Raaijmakers, Jan en Stien van 
Eijndhoven-Vos, Grard en Dina van den Heuvel-
van Uden.

Zondag 19 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering samenzang
Intenties in deze viering voor: Nelly van de 
Ven (verj/fund), Overleden ouders Jan en 
Mien Smits–van de Ven (sterfdag Jan), Riek 
Kuijken-Thomassen (par), Voor de vervolgde 
Christenen in Iran en Afghanistan, Tot welzijn 
van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Petronella van Hoof (fund), Lambertus 
en Wilhelmina Verbakel-Verschuuren, Marietje 
Migchels-van Uden (mged), Maria van de Ven-
van den Heuvel (jrgt) en zoon Peter, Anny van 
Rooi-Verkuijlen, Wim Sanders, overleden fami-
lieleden Sanders en Vorstenbosch, Overleden 
ouders Verkuijlen-van Lieshout en overleden 
familieleden, Richard Verkuijlen, uit dankbaar-
heid tgv gouden bruiloft.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan en Nellie 
Leijten zoon Wim en Patrick hun kleinkind, 
Riek Heinsbergen Toon en Lien Heinsbergen-
Heesakkers Tiny de zoon en Riek de dochter, 
Corrie van Heijnsbergen-van Schijndel, Familie 
Jan van Heijnsbergen Elisabeth van de Elsen en 
Hendrika Steegs, Martines van de Elsen Betsie 
de echtgenote Mien en Jan de kinderen en Piet 
de schoonzoon, Rieky Huijbregts-Jansen.

Maandag 20 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 21 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 22 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 23 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken.

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

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

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
lh@eustachiusparochie.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
18-23 juli 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

Op de foto van twee weken geleden 
kwamen vele reacties binnen. Enkele 
hiervan:

De boerderij op de foto stond tot 
voor kort aan de Beemdkant in Lies-
hout, richting Beek en Donk
Gerry Verhoeven

Deze boerderij staat op de Beemdkant 6 te Lieshout. De boerderij is van familie van 
Dooren.  Het gezin van Dooren heeft er lange tijd gewoond met hun drie kin-
deren Jan, Miet en Truus. Na het overleden van Jan is het twee keer verkocht, 
helaas is het mooie pand voor de helft al gesloopt. 
Met vriendelijke groeten, Rica van Kemenade

Deze boerderij staat nog gedeeltelijk op de Beemdkant in Lieshout. De boerderij 
is nu van Stefan Franke en wordt thans door hem herbouwd. De boerderij heeft 
vele bewoners gekend, waaronder Dielis vd Broek, Johannes Verstappen & Maria 
Raymakers (1860-1904), Dorus vd Akker & Adriana en Jaan v Hoof (1904 tot 
1931) Cees van Dooren & Ardina v Gerwen (1931-1973). Mooi dat deze boer-
derij nu herbouwd wordt. Hij is beeldbepalend voor het gebied de Beemdkant 
dat al meerdere gerestaureerde boerderijen kent.
Nico Scheltens

De boerderij in De MooiLaarbeekKrant van donderdag 2 juli is de boerderij op de 
Beemdkant 6. Wie er woonde of gewoond heeft, weet ik niet meer.
Groetjes, Antoon Huijbers  

We komen hier dagelijks langs. Dit is de 
boerderij op de Beemdkant. Daar heeft de 
familie van Dooren altijd gewoond. Nu is 
deze verkocht en zijn ze die aan het slopen.
Groetjes, Henriette de Groot 

De boerderij in De MooiLaarbeekKrant van 
2 juli stond op de Beemdkant in Lieshout. 
Deze was van de kinderen Van Doren. 
Deze boerderij is nu deels gesloopt.
Groeten, Dora Donkers-Verstraten

Historische beelden

Op de foto van twee weken geleden 
kwamen vele reacties binnen. Enkele 

Kadernota met meerderheid aangenomen! 
LEZERSPODIUM

Jezus vertrok met zijn leerlingen in de boot
naar een eenzame plaats om alleen te zijn.

Maar velen zagen hen gaan 
en begrepen waar Hij heenging; 

uit al de steden 
kwamen mensen te voet daarheen 
en zij waren er nog eerder dan zij.

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nl
0620978305   bmt.driessen@gmail.com

Bereikbaarheid ViERBINDEN 
tijdens vakantie
Laarbeek - In verband met de wis-
selend geplande vakanties van de 
medewerkers van ViERBINDEN zijn 
zij in de periode van 17 juli t/m 30 
augustus beperkt bereikbaar. 

Telefonisch zijn ze bereikbaar tij-
dens de gebruikelijke werktijden. 
Buiten deze tijden kunt u altijd 
een bericht achterlaten op het 

antwoordapparaat. Dit wordt re-
gelmatig afgeluisterd. 
De Vrijwillige Hulpdienst is bereik-
baar op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 - 10.30 uur op tel. 
0492-464289. 

Het bestuur, personeel en vrijwilli-
gers van ViERBINDEN wenst ieder-
een een prettige vakantie.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Roerbak Tjap-Tjoy

1+1 gratis
Tuinbonen      per kilo    0.99
Nieuwe oogst
Frieslanders   per kilo   0.79

Cantaloupe       per stuk  0.99
Abrikozen         500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Zoete Hedelfi ngers

Extra Voordelig

 per kilo  5,-
Extra Voordelig

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

Totale

leegverkoop
 met kortingen

tot 70%

Onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw voor de particulier

Lieshoutseweg 48 - Aarle-Rixtel - 06-50803411 - www.topsschilderwerken.nl

Frank Tops

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk – Röllik Goewd, Zingiz 
en Muziekmakerij de Biks Bent lieten 
zich afgelopen zondag door een paar 
regenbuien niet van de wijs brengen. In 
de Muziektuin vierden ze met familie en 
belangstellenden hun jubilea.

Röllik Goewd
Röllik Goewd is 25 jaar jong en bijt 
het spits af. “Plakboeken vol foto’s 
met vrolijke muzikanten”, wordt het 
publiek verteld. “We zijn nog steeds 
even fris en vrolijk. Op foto’s van 25 
jaar geleden èn foto’s van nu.” Muziek 
is een manier om actief met elkaar be-
zig te zijn. Een sociaal gebeuren met 
een wekelijkse repetitie. Naast muziek 
maken wordt er, met een klein bud-
get, regelmatig iets leuks ondernomen. 
Röllik Goewd weet het publiek te ver-
warmen met hun klanken. Het publiek 
deint op de muziek en het lijkt of de 
muzikanten de motregen wegblazen.

Zingiz
Terwijl op mobieltjes gecheckt wordt 
of de buien echt weggaan, krijgt Zingiz 
de kans om de laatste regendruppels te 
verjagen. Heidi de Louw-Toonen begon 
12,5 jaar geleden in haar woonkamer 
met Zingiz. Met enthousiaste zange-
ressen zingt ze haar eigen favoriete re-
pertoire. Kees van de Weijer begeleidt 
de zanggroep achter de piano. Zingiz 
neemt toeschouwers mee naar alle 
windstreken. Het publiek geniet zicht-
baar. Bij het zingen van ‘Conquest of 
Paradise’ zegt een man uit het publiek: 
“Dit is zo mooi, ik krijg er tranen van in 
mijn ogen.” Het koor weet meerstem-
mige nummers prachtig neer te zetten.

De Muziekmakerij de Biks Bent
Hekkensluiter is de 25-jarige Biks Bent. 
De dynamiek waarmee dit gezelschap 

hun muziek vertolkt valt ook aanwe-
zige toeschouwers op. Dirigent Jorick 
van Lieshout laat zijn muzikanten vari-
eren in volumes en ritme waardoor de 
uitvoering spannend wordt. Soms valt 
er zelfs een korte stilte waarna de mu-
ziek weer verder gaat. De medley van 
Clouseau is voor liefhebbers van de 
Belgische formatie. Presentator Geert 
Heesakkers dacht een ‘Pink panther’ 
tegen te komen, maar die bleef weg.  

Gezamenlijk optreden
Als toegift traden de drie jubilarissen, 
ruim 80 personen, gezamenlijk op. 
De balans tussen de gezelschappen 

was prima en het optreden werd een 
muzikaal hoogtepunt. Zingiz nam het 
voortouw bij het nummer ‘Stil in mij’ 
en werd omlijst door de muziekge-
zelschappen die de zang perfect aan-
vulden. ‘Tranen gelachen’ van Guus 
Meeuwis leent zich prima voor de 
blaasgezelschappen, waarbij de zan-
geressen van Zingiz de meerstemmige 
zang voor hun rekening namen. Na een 
waardig slot kon de band Razzle Dazzle 
het feestje compleet maken. Op naar 
een volgend jubileum.

Bekijk alle foto’s van deze middag op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Jubilerende kapellen geven sfeervol jubileumconcert 

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Een hypotheek op maat
voor uw huidige of nieuwe woning

Ook zo benieuwd welk bedrag u kunt lenen?

Wacht dan niet langer, maar neem contact met 
ons op voor een persoonlijk gesprek.

Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers
samenwerken, kunnen wij u een onafhankelijk,
vrijblijvend en deskundig hypotheekadvies geven.

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-14:30 
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

AANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

Voorgegaarde kipspiezen 5 stuks 
van €8,75 voor € 5,00     

kilo  € 5,50

WIJ ZIJN DE 
GEHELE VAKANTIE 

GEOPEND
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Zomerse salade met kip en meloen

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 150 gr pasta (penne)
• 1 st cantaloupe meloen
• 1 st rode puntpaprika
• 40 gr veldsla
• 250 gr kipfilet
• 50 gr geitenkaas
• handje verse blaadjes basilicum
• Paprikapoeder
• Olijfolie
 
Dressing:
• 2 el olijfolie
• 1 tl mosterd
• 1 el honing

Snijd de meloen doormidden en verwijder de pitjes. Haal de 
schil van de meloen en snijd de meloen in stukjes. Breng een 
pan met water met een snufje zout aan de kook en kook de 
pasta in ongeveer 10 min gaar. Giet de pasta af en spoel af 
met koud water. Snijd de kipfilet in blokjes en bestrooi met 
peper, zout en paprikapoeder en bak deze in een pan met 
een beetje olie mooi bruin en gaar van binnen. Snijd de punt-
paprika in stukjes. Meng de ingrediënten van de dressing 
door elkaar. Schep de veldsla, paprika, meloen en de dressing 
door elkaar. Voeg nu de kipblokjes toe en schep samen met 
de pasta door de salade. Serveer de salade in een kom en 
verdeel de fijngehakt basilicum en de verkruimelde geiten-
kaas er over. Deze salade is zowel lauwwarm als koud lekker.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

...

Sudoku

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Jubileumconcert Muziektuin
Woordzoeker
ASPIRANT

AUTONOOM

BARBECUE

BEZORGEN

COMPUTER

CONTRACT

DISCREET

ENGELAND

GELUIDEN

GEWRICHT

ICOONTJE

JODELAAR

KEYBOARD

LICHTING

MARATHON

MILITAIR

NAGELLAK

ONGEPAST

OPVOLGEN

POPULAIR

QUARTAIR

RECLAMES

SCENARIO

THRILLER

UITBATEN

VRIENDIN

’t Verswarenhuys is naast de winkel voor uw dagelijkse versboodschappen ook dé specialist op het gebied 
van barbecue. Ons barbecueassortiment is zowel Mooi als Gezond! Zo hebben wij de meest malse Clare 
Valley runderburgers uit Zuid-Australië, varkenslapjes van de Heyde Hoeve uit Nuenen en Hollandse 
biefstukjes van Stroj uit Castenray. Heerlijk én eerlijk vlees met een verhaal: 
aandacht voor dier, mens en milieu is hierin het allerbelangrijkste. In onze 
barbecue folder, verkrijgbaar in de winkel en via onze website, vertellen 
wij u graag meer over de Heyde Hoeve, Stroj en Clare Valley. 
’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Ik eet vandaag: vers van de barbecue!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ASPIRANT AUTONOOM BARBECUE
BEZORGEN COMPUTER CONTRACT
DISCREET ENGELAND GELUIDEN
GEWRICHT ICOONTJE JODELAAR
KEYBOARD LICHTING MARATHON
MILITAIR NAGELLAK ONGEPAST
OPVOLGEN POPULAIR QUARTAIR
RECLAMES SCENARIO THRILLER
UITBATEN VRIENDIN

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Marcel van de Kerkhof 

(Aarle-Rixtel) 
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Noud Biemans 

€15,00waardebonvoor de winnaar
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Kunstgras voor Sparta ‘25
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Boomsma 
Oud Friesche 

beerenburger*
literfl es

13.99

W 29 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

9.79

Drie dames, één missie; ‘cashen’ voor KWF!
Redacteur: Mariëlle de Beer 

Aarle-Rixtel – Iedereen heeft of kent in 
zijn of haar directe omgeving tegen-
woordig wel iemand die te maken krijgt 
met die afschuwelijke ziekte: kanker. 
Drie groep 8-leerlingen van basisschool 
Brukelum in Aarle-Rixtel bedachten, or-
ganiseerden en voerden in korte tijd de 
voorbereidingen door voor een sponsor-
loop op hun school, met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. 

Opdracht
“Vanuit Acadin (digitale leeromgeving 
voor kinderen met cognitief talent, red.) 
moesten we een zogenaamde muurkrant 
maken over goede doelen. Eén van de 
goede doelen waar wij aandacht aan heb-
ben besteed, was het KWF. Toen we hier-
mee bezig waren, lazen we veel over ver-
schillende sponsoracties en zo ontstond 
spontaan het idee om zelf ook iets te gaan 
organiseren”, vertellen Guusje en Sanne 
enthousiast. “Wat een ander kan, kunnen 
wij ook dachten wij”, aldus Irene. De mei-
den twijfelden geen seconde en vroegen 
directie en juffen gelijk om toestemming 
om dit idee verder uit te werken. De toe-
stemming werd snel verleend en het drie-
tal ging vol overgave aan de slag.

Voorbereidingen
Wat moet je allemaal regelen voor een 
sponsorloop? Voor Sanne, Guusje en 
Irene was dit geen lastige vraag. Ze heb-
ben alles van A tot Z zelf geregeld. Ze stel-
den gedrieën een sponsorformulier op, 
leverden zelf de tekst aan voor het weke-
lijkse schoolbulletin, maakten promotie-
foto’s, regelden promotiemateriaal zoals 

spandoeken en T-shirts en ‘bouwden’ hun 
eigen webpagina op de site van het KWF. 

Spannende wedstrijd
En afgelopen vrijdag was het dan eindelijk 
zover: actie! Een zonnige, veelbelovende 
dag met heel veel enthousiaste kinderen 
én toeschouwers vormden het decor van 
de eerste ‘Brukelumloop voor KWF’. Om 
14.30 uur klonk het startschot en gingen 
alle kinderen van groep 5 t/m 8 om beur-
ten van start. Het doel: zoveel mogelijk 
rondes rennen om het grote veld naast 
school, met een maximum van 10. Onder 
luid gejuich van leerkrachten, ouders, 
opa’s en oma’s en andere nieuwsgierigen, 
spanden alle kinderen zich tot het uiterste 
in om het maximale eruit te halen. Trots 
kwam iedereen over de finish met tien 
stempels op de arm; het bewijs dat er ook 
echt tien rondes gerend waren.

Missie geslaagd?
Omdat alle sponsoren direct hadden be-
taald, kon op de dag van de sponsorloop 
gelijk bekend worden gemaakt hoeveel 
de actie voor het KWF heeft opgeleverd 
(iedere euro die is opgehaald wordt ook 
rechtstreeks aan het KWF overgemaakt). 
Vol verwachting keken alle kinderen uit 
naar het moment waarop de cheque met 
daarop de eindstand werd onthuld. Een 
daverend applaus volgt want het totaal-
bedrag dat deze spontane actie heeft op-
geleverd is maar liefst €1.082,50. Missie 
op en top geslaagd dus! 

Ook doneren?
De ‘Brukelumpagina’ op de web-
site van het KWF blijft nog tot en 
met 10 augustus actief. Mocht u 
ook willen doneren, dan kan dit via 
acties.kwf.nl/Brukelumloopvoorkwf.

Vlnr: Guusje, Sanne en Irene

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

Doorweekt, nat, nee zeiknat kan ik 
het beter duiden. Fiets ik op mijn 
felblauwe stalen ros door ons mooie 
Laarbeek, een stralend zonnetje fel 
brandend op mijn knarretje. Een 
schuimend glas fris koelend gerstenat 
zojuist verorberd op een vol terras bij 
een van de kroegen van ons pittoreske 
dorpje. Op weg naar huis breekt 
de hemel open. Binnen minder dan 
een luttele halve minuut voelt mijn 
onderbroek aan alsof ik de thuishaven 
te laat heb kunnen bereiken na een 
avondje stappen. Alleen nu met koud 
water. Alle regen begint als sneeuw of 
hagel zodat het warme weer ervoor 
zorgt dat de neerslag als regendruppels 
nederdalen. Miljoenen ronde bolletjes 
met een platte onderkant, want zo 
zien regendruppels er uitvergroot in 
werkelijkheid uit. De regenwormen, 
op z’n Beeks, Donks, Liessents, 
Mariahouts of Aales beter bekend als 
pieren, kruipen allemaal uit de grond. 
Ze houden helemaal niet van regen 
maar bovengronds vermijden ze dat ze 
verdrinken in hun eigen gangenstelsel.
Vandaag viert de natte neerslag 
hoogtij, ook nu ik een stukje zit 
te typen. ‘Zachtjes tikt de regen 
tegen het zolderraam’ van Rob 
de Nijs, kan aangepast worden in 
‘kloppend slaan de hagelstenen de 
ruiten stuk’. De regen is overgegaan 
in hagel, exemplaren zo groot als 
fazanteneieren. Ik weet niet of die 
groot zijn, maar zo zien ze er uit. Dat 
heb je met een klimaat zoals we in 
Nederland kennen. De ene dag is het 
zodanig heet dat de vinken uit de toren 

kukelen, die oude uitdrukking met 
die mussen ben ik meer dan zat. 
De volgende dag draag je rubberen 
laarzen en een zuidwester en hoop 
je dat het beter weer wordt. Maar 
volgens een Arabisch schrijver is ook 
hoop als de wolken, sommige drijven 
voorbij, andere brengen regen. 
Zelf begrijp ik niet waarom iedereen 
het altijd over het weer heeft. Je kunt 
er toch niets aan doen, tenminste niet 
zonder hoogwaardig technische 
ingrepen. De weermannen 
en weervrouwen op radio en 
tv hebben het er maar druk 
mee. “We hebben een nieuw 
hitterecord, in Maastricht werd 
het vandaag 38,4 graden.” 
Nou en. Kan ik daardoor harder 
lopen, is Griekenland hiermee 
gered, neemt de beurskoers 
aanzienlijk af en toe? 
Oud-weerman Johan 
Verschuuren had iedere 
dag zelfs een weerspreuk: 
‘Nieuwjaarsnacht rein en 
klaar, beduidt een vruchtbaar 
jaar’, of ‘Als je uien in je eten 
vindt, is er kans op harde wind.’ 
Al dat gezeik over de regen of 
over de zon, iedere dag maar 
weer. Nu begin ik zelf ook nog. 
In mijn ogen zijn er maar drie positieve 
uitzonderingen over het weer: de 
buienradar, de AgainMan en 
wanneer doen we het weer? En 
zo zie je, beste lezers, na regen 
komt bijna altijd zonneschijn. Dat 
was het weer.

Regen Volgens P. Skauwe
COLUMN

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

Bibliotheek leidt voorleescoördinatoren op 
Beek en Donk - In Beek en Donk 
vond op woensdag 15 juli de certi-
ficaatuitreiking plaats aan dertien 
pedagogische medewerkers van 
kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen in Gemert en Laarbeek. Zij 
hebben deelgenomen aan de cursus 
Voorleescoördinator.

In het voorjaar van 2015 is in Gemert 
en Laarbeek een samenwerkings-
overeenkomst getekend op het ge-
bied van leesbevordering tussen de 
bibliotheek en voorschoolse instel-
lingen. In het kader daarvan zijn 13 
medewerkers van peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven in Gemert 
(Fides Kinderopvang ) en Laarbeek 
(Fides- en Spring Kinderopvang) be-
gonnen met het project ‘Boekstart in 
de kinderopvang’. Het doel van dit 
project is om voorlezen aan heel jon-
ge kinderen te stimuleren, door het 
op te nemen in het dagprogramma. 
In de eerste levensjaren wordt de ba-
sis gelegd voor lezen en leesplezier. 
Kinderen die van jongs af aan zijn 
voorgelezen, zijn gemotiveerd om 
te leren lezen, ze blijken taalvaardi-
ger te zijn, begrijpen teksten beter en 
hebben meer succes op school dan 
kinderen die niet of heel weinig zijn 

voorgelezen. De kansen die jonge 
kinderen krijgen, bepalen in belang-
rijke mate hun verdere sociale en 
cognitieve ontwikkeling.

Een onderdeel van dit project is de 
cursus voorleescoördinator die pe-
dagogische medewerkers opleidt 
tot voorleescoördinator. Tijdens de 
cursus hebben de deelnemers zich 
gericht op de collectie van voorlees-
materialen, inrichting van een aan-
trekkelijke leeshoek en activiteiten op 
het gebied van leesbevordering. Als 
eindopdracht hebben ze een leesplan 
geschreven voor hun eigen locatie.
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= 1.30 per 500 gram

50%
KORTING

= vanaf 4.14 per tray

50%
KORTING

Tray AA Drink 
alle varianten
tray 12x 500 ml
8.28-10.68

OP=OP

Voor de lopers:
4-daagse tip!

Pitloze witte druiven
bak 500 gram
2.59

OP=OP

EXTRAEXTRA

WEEKENDWEEKEND
EXTRA

ACTIES

Alléén op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli

www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 17
en zaterdag 18 juli 2015

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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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. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Nieuw collagebord Pater Eustachius

Wijkrestaurant ‘De Laarbikker’ heeft vakantie

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

Beek en Donk - Hovenier Dirk-Jan 
Spierings gaat voor mooie bloeiende 
beplanting in de openbare plantsoe-
nen van Laarbeek. Samen met zijn 
vrouw Emmie ontwikkelde hij een 
burgerinitiatief om dat voor elkaar te 
krijgen. Ze  adopteerden de bielzen-
bak tegenover het terras van Café De 
Zwaan aan de Herendijk. Een opmer-
kelijk initiatief dat navolging verdient.

Mooier dan gras
“Op veel plaatsen in Laarbeek zou gras 
beter vervangen kunnen worden door 
bloeiende planten. Die hebben véél 
meer uitstraling dan gras”, zegt Dirk-Jan. 
Volgens hem was het voor de gemeente 
Laarbeek een ‘centenkwestie’ om de 
beplanting van de plantsoenen te ver-
vangen door gras. Maaien van gras is nu 
eenmaal goedkoper dan het onderhou-
den van borders. “Toch kan het anders”, 
zegt Dirk-Jan enthousiast. “In de ge-
meente Laarbeek zijn voldoende hoekjes 
waar moeilijk gemaaid kan worden, maar 
die prima geschikt zouden zijn om daar 
mooie bloeiende planten neer te zetten. 
Zeg nou zelf”, zegt hij wijzend op zijn 
eigen tuin. “Denk de planten eens even 
weg. Wat er overblijft is een grasvlakte.” 

Burgerinitiatief
Toen de gemeente Laarbeek van plan 
was om het stukje grond tegenover De 
Zwaan te gaan inzaaien met gras, hebben 
Emmie en Dirk-Jan daar op gereageerd. 
Zo dicht bij hun hoveniersbedrijf, aan de 
ingang van de bebouwde kom, tegenover 
een terras dat in de toekomst misschien 
weer als terras gebruikt gaat worden 

een nietszeggend grasveldje? Dat ging 
hen te ver. Dirk-Jan vertelt: “Wij hebben 
toen de gemeente aangeboden om dat 
stukje grond mooi aan te planten en te 
onderhouden. Ons aanbod is vertaald 
in een burgerinitiatief en goedgekeurd 
door het college van burgemeester en 
wethouders, nadat we een beplantings-
plan hadden ingediend. Op 28 mei werd 
de gebruiksovereenkomst getekend.”

Gebruiksovereenkomst
In de gebruiksovereenkomst wordt veel 
geregeld. Zo moet minstens acht keer per 
jaar de strook onkruidvrij gemaakt wor-
den. Alle kosten daaraan verbonden, zijn 
voor rekening van de gebruiker. Verder 
mogen er geen reclameborden geplaatst 
worden en zwerfafval moet verwijderd 
worden. “Maar dat laatste deed ik hier 
toch al”, lacht Emmie. 

Hoveniersbedrijf
“Onderhoud en beplanten van zo’n 
groenstrookje is voor een hoveniers-
bedrijf toch maar een peulenschil-
letje?”, oppert de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant. “Maar hoe zit 
dat met particulieren die zoiets zouden 
willen doen?” Dirk-Jan zegt dat de re-
dacteur daar wel een punt heeft. Het 
zou mooi zijn als de gemeente het ook 

voor particulieren wat gemakkelijker zou 
maken om zelf het onderhoud van een 
stukje plantsoen te verzorgen. “Dat zou 
kunnen door het beschikbaar stellen van 
kennis, zaaigoed, gereedschap en andere 
faciliteiten, zoals afvoer van tuinafval. 
Lekker met de buurt een paar keer per 
jaar in het eigen plantsoentje werken. 
Laarbeek zou er in elk geval fleuriger van 
worden”, aldus Dirk-Jan. 
 
Rondje Beek en Donk
Om te laten zien wat Dirk-Jan bedoelt, 
stapt hij met de redacteur op de fiets. 
Onderweg wijst Dirk-Jan op plekjes waar 
het wel wat fleuriger zou kunnen. Maar 
wat hem voor ogen staat is te vinden op 
de hoek van de Pater Becanusstraat en 
de Nieuwstraat. Een zee van bloeiende 
planten. “Volgens mij aangelegd door 
de gemeente”, vertelt hij. “Maar zoiets 
moois zou toch ook een initiatief van be-
woners kunnen zijn?”

Inlichtingen
Dirk-Jan Spierings woont op de Herendijk 
43 in Beek en Donk. Hij is graag bereid 
om burgerinitiatieven die Laarbeek wat 
meer kleur geven, te ondersteunen met 
zijn kennis en ervaring. Geïnteresseerden 
kunnen mailen naar: 
dirk-jan@le-jardin.nl. 

Het perceel dat Dirk-Jan Spierings zelf bij gaat houden 

Dirk-Jan in een groenperceel zoals hij het graag ziet in Laarbeek.

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

ZOMER SALE
Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad ge-
oordeeld dat een telefoonabonnement met 
een ‘gratis’ mobiele telefoon die gedurende 
de looptijd wordt afbetaald als krediet moet 
worden aangemerkt en dat hierop de Wet 
op het financieel toezicht van toepassing is. 
Telecomaanbieders hebben na dit arrest aan 
de minister gevraagd om een uitzondering 
te maken voor de telecomsector. Minister 
Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer op 1 
juli 2015 in kennis gesteld dat hij het niet 
wenselijk vindt om hiervoor in de wet een 
uitzondering te maken. Veel mensen zitten 
momenteel met problematische schulden. 
De minister wil dat de telecomsector trans-
paranter wordt met wat zij aanbiedt.
De regels van kredietverschaffing blijven 
dus van toepassing op telefoonabonne-
menten met “gratis” toestel. Als gevolg 
hiervan moeten telefoonaanbieders voor-
taan consumenten gaan informeren over 
de kredietvoorwaarden. Er zal een krediet-
waarschuwing moeten worden gegeven, 
zoals “Let op, geld lenen kost geld.”, en 
bijvoorbeeld ook het rentepercentage zal 
inzichtelijk moeten worden gemaakt. Ook 
zal de kredietaanbieder moeten toetsen of 
de consument de maandelijkse lasten wel 
kan dragen. 
Een verleend krediet dat hoger is dan 
€250,- moet worden geregistreerd bij het 
Bureau Kredietregistratie (BKR) zodat dit 
bekend is bij andere kredietverschaffers. 
Geschillen kunnen voortaan worden voor-
gelegd bij het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (KiFiD).
Heeft u nog vragen over dit onder-
werp? Wij zijn bereikbaar via telefoon-
nummer: 0492-468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl

‘Gratis’ toestel bij 
telefoonabonnement blijft lening

Dirk-Jan Spierings maakt zich hard 
voor Laarbeekse plantsoenen

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Beek en Donk - Sinds jaren hangt er in de 
Michaëlkerk een collage over het leven en 
de zaligverklaring van Pater Eustachius van 
Lieshout (1890-1943). Het geeft een beeld 
wie pater Eustachius was en er hing infor-
matie over zijn zaligverklaring in 2006. 

Vernieuwd bord
Deze collage was echter aan vernieu-
wing en verbetering toe. Omdat de 
nieuwe parochie  van Aarle-Rixtel, Beek 
en Donk, Lieshout en Mariahout per 1 

januari jl. van start is gegaan, is op initi-
atief van de familie van pater Eustachius 
(familie Van den Boomen) een nieuwe 
collage samengesteld. Vanaf deze week 
is die in de Michaëlkerk te bezichtigen 
in de doorgang bij de Eustachiuskapel. 
Het is zeker de moeite waard om die 
eens te bekijken. Er wordt met behulp 
van foto’s een goed overzicht gegeven 
over het leven, sterven en verering van 
Pater Eustachius. De parochie is de fa-
milie dankbaar voor dit mooie geschenk.

Beek en Donk – De vrijwilligers van 
wijkrestaurant De Laarbikker gaat ge-
nieten van een welverdiende vakantie.
 
Vanaf woensdag 2 september gaan 
zij weer starten om voor u een lek-
ker driegangen menu te bereiden. 

Indien iemand wil komen eten, 
moet dit aangemeld worden vóór 
maandag 12.00 uur. U kunt u zich 
aanmelden bij telefoonnummer 
0492-328800 of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl.
 

De vrijwilligers van het wijkrestau-
rant wensen iedereen een prettige 
vakantie. 

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Kipfi let
kilo

6.99

W 29 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

4.99

Reünie Bar Disco De Stal Aarle-Rixtel

Martien en Gerrie van Vlerken 

Aarle-Rixtel - Wie is er in de jaren 70, 
80 niet bij Bar Disco de Stal in Aarle-
Rixtel geweest? Bij Martien en Gerrie 
van Vlerken genieten van de heerlijke 
discomuziek uit de goede ouwe tijd of 
om eens heerlijk lekker uit je dak  te 
gaan in een van de eerste discotheken 
van Nederland. Heb jij heel toevallig 
jouw eerste liefde ontmoet bij de Stal 
in Aarle-Rixtel?  De Place to Be  bij de 
Stal, daar moest je zijn geweest. 

Iedereen wist waar het was op de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel dat was de 
disco, dat was waar je weekend begon. 
Ken je nog de Discjockeys van die jaren: 
Adje Verbakel, Toon van de Reek, Jopie 
Martens, Wim Faassen, Ad Schepers en  
Harrie vogels?

Op zaterdag 10 oktober gaan ze een 
geweldige reünie houden met natuurlijk 
muziek uit die tijd, enkele discjockeys uit 
die tijd en het allerbelangrijkste: de sfeer 
uit die tijd. Samen herinneringen opha-
len en bijkletsen wat er toen allemaal 
gebeurde bij de Stal en hoe gezellig het 
daar wel niet was. Weet je nog? Al die 
bierviltjes die aan de bar hingen waar de 
pasfoto’s op waren geplakt van de vaste 
klanten.

Deze reünie wordt er een om nooit 
meer te vergeten en begint om 21.00 
uur tot de klok van 2.00 uur. Wil jij je 
opgeven voor deze reünie, stuur even 
een mail aan m.vogels19@chello.nl. Je 

kunt je opgeven tot 1 september. De 
kosten voor de all inn (eten en drin-
ken) avond bedragen €30,00 p.p. 
en dit bedrag dient vooraf overge-
maakt te worden op rekeningnummer  
NL98RABO0303860685 ten name van 
M.H.J Vogels (doe dit wel onder ver-
melding van je naam). 

Je inschrijving is definitief als ze het geld 
hebben mogen ontvangen op boven-
staand rekeningnummer. Heb je nog 
vragen over deze avond bel dan even 
met Maarten (06-29331931) of Ad (06-
83066733). Tot ziens op zaterdag 10 
oktober in Aarle-Rixtel bij de Stal.    

Geloof en ongeloof bij politieke partij De Werkgroep
Bij de laatste raadsvergadering voor 
het zomerreces (de vakantie dus) is de 
Kadernota 2016 gewikt en gewogen. 
En… goed bevonden!

In de Kadernota legt het college aan 
de Raad voor welke zaken van belang 
zijn bij de voorbereiding van de nieuwe 
begroting, dit jaar dus die van 2016. 
De raadsfracties kunnen hun ideeën 
en wensen voor die begroting dan dui-
delijk maken en daarvoor eventuele 
moties indienen. Onder de titel ‘Laar-
beek investeert’ stelde het college voor 
‘duurzaamheid’ in de brede betekenis 
van het woord voor de komende jaren 
leidend in het beleid te laten zijn en 
daarvoor een bedrag van een miljoen 
euro te reserveren (een belangrijk deel 
van het resultaat van de jaarrekening 
2014). De extra verhoging van de OZB 
met 10% daarbij ontgaat ons echter 
niet en valt ons zwaar. Deze verhoging 
betekent, en dat is een groot goed, dat 
we niet verder hoeven te bezuinigen 
op de zorg, het verenigingsleven en 
onze vrijwilligers. Uitgangspunt blijft 
daarbij voor ons wel dat we, voor wat 
betreft de lasten voor de burger, tot 
de goedkopere gemeente van de re-
gio blijven behoren. Veerle van Schaijk 
gaf namens fractie De Werkgroep aan 
dat onze gemeente het zich niet kan 
veroorloven ‘op de winkel te passen’. 
We moeten nu stappen zetten om ons 
goed voor te bereiden op de toekomst. 

En die stappen zijn op de eerste plaats 
zorgen dat de begroting ook in de toe-
komst sluitend kan blijven en daarnaast 
investeren in een duurzame toekomst. 
Voor een politieke partij die duurzaam-
heid hoog in het vaandel heeft staan, is 
het natuurlijk heerlijk om te lezen dat 
het college van Laarbeek een duurzame 
gemeente wil maken. De Werkgroep 
ziet duurzaamheid dus niet alleen in het 
licht van het milieu, maar ook dat we 
een duurzaam (oftewel: behoedzaam 
zoals in ons verkiezingsprogramma 
staat) financieel beleid moeten voe-
ren. En ook dat we in sociaal opzicht 
duurzaam moeten zijn en blijven; geen 
mensen buiten de boot laten vallen, 
verenigingsleven en activiteiten in de 
kernen blijven stimuleren. Kortom: 
een zorgzame op de toekomst gerichte 
samenleving zijn. Dat moeten we als 
gemeente niet alleen doen, maar sa-
men met bedrijfs- en verenigingsleven. 
Wethouder Joan Briels (De Werkgroep) 
kon al meedelen dat er vanuit meerde-
re kanten (o.a. Bavaria en Rabobank) 
positief op het duurzaamheidsfonds 
is gereageerd. De Werkgroep gelooft 
in dit beleid; investeren, behoud van 
voorzieningen en zorgen dat het huis-
houdboekje van de gemeente ook in de 
toekomst op orde blijft.
Wat bij fractie De Werkgroep leidde tot 
ongeloof was dat PNL als enige partij 
negatief op de voorstellen reageerde en 
niet met alternatieven kwam van ‘hoe 

dan anders’?! Zij keurden de Kadernota 
bij aanvang van het bespreken hiervan 
al af!
De fractie van De Werkgroep heeft ook 
nog een motie ingediend, namelijk om 
de zorg voor de toekomst vorm te ge-
ven met een zogenaamd geboortebos; 
een plek in Laarbeek waar (groot)ou-
ders voor elke nieuw geboren Laarbee-
ker een boom kunnen laten planten. 
Deze motie werd raadsbreed gesteund. 
Een mooie bestendiging van het geloof 
dat De Werkgroep heeft in het toekom-
stige Laarbeekse duurzaamheidsbeleid.

Fractie De Werkgroep

LEZERSPODIUM

Raadslid Veerle van Schaijk reageert namens 
De Werkgroep op de Kadernota 2016

RESTAURANT HET VEERHUIS
BOERDONK 0492-461889

DEELNEMER VAN ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Het nieuwe motto: Laarbeek toekomstbestendig 
Het nieuwe Laarbeekse college heeft 
zijn uitgangspunten voor de opstelling 
van de begroting 2016 neergelegd in 
een nota die vorige week in de raad 
behandeld is. In deze Kadernota 2016 
heeft het college zijn toekomstige be-
leid geformuleerd. Het college plaatst 
nieuwe accenten en breekt met het 
verleden. Twee onderwerpen springen 
er duidelijk uit: de omslag in beleid naar 
duurzaamheid en de noodzakelijke ver-
hoging van de OZB. Alle politieke par-
tijen besteedden in hun algemene be-
schouwingen veel aandacht aan deze 
beide onderwerpen. 

Het algemene beeld was duidelijk: de 
coalitiepartijen (De Werkgroep. ABL, 
het CDA en de PvdA ) omarmden het 
nieuwe beleid; oppositiepartij PNL 
wees het nieuwe beleid af en hield vast 
aan het beleid van het verleden.
In de algemene beschouwingen be-
steedde het CDA natuurlijk ook aan-
dacht aan de voorstellen m.b.t. tot 
duurzaamheid en de verhoging van de 
OZB. Wij denken dat het college met 
name met de omslag naar duurzaam-
heid goud in handen heeft en hiermee 
blijk geeft toekomst gericht ingesteld 
te zijn. De keuze voor een toekomst-
bestendig beleid is verstandig en voor-
komt zinloze discussies over de defini-
tie van duurzaamheid.  Deze gedachte 

ligt ook helemaal in het verlengde van 
twee belangrijke kernwaarden van het 
CDA, namelijk solidariteit en rentmees-
terschap. Dat wil zeggen: gezamenlijke 
inzet voor innovatie met een duurzaam 
karakter, maar ook voor het behoud 
van het goede voor onze kinderen en 
kleinkinderen.    

Als CDA vinden we het belangrijk dat 
door het college, na overleg en input 
van belangenorganisaties en inwoners, 
wel een visie met meetbare einddoelen 
ten aanzien van duurzaamheid gefor-
muleerd wordt. Middels een unaniem 
aangenomen motie ingediend door 
ABL is aan het college opdracht gege-
ven om deze einddoelen, stip aan de 
horizon, te beschrijven en ter goedkeu-
ring aan de raad voor te leggen. 

De verhoging van de OZB is natuurlijk 
zuur, maar ook onvermijdbaar. Verge-
leken met een paar jaar geleden is de 
financiële situatie van de gemeente 
Laarbeek volkomen gewijzigd. De uit-
keringen uit het Gemeentefonds blijven 
achter bij wat oorspronkelijk geraamd 
was. Zelfs met de voorgestelde OZB-
verhoging is de gemeentebegroting 
pas in 2019 sluitend. Zonder deze forse 
verhoging moet flink gesneden worden 
in de uitgaven voor de algemene voor-
zieningen, de jeugd, de verenigingen 

en de subsidies. En dat willen het CDA 
en de andere coalitiepartijen vanzelf-
sprekend niet!

De politiek gaat nu met zomerreces. 
Wij danken de  mensen die zich afgelo-
pen jaar hebben ingezet voor Laarbeek  
en we wensen alle inwoners van Laar-
beek een fijne vakantie toe. 

Marcel van der Heijden, fractievoorzit-
ter CDA 

LEZERSPODIUM

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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Natuurlijk willen wij het liefste dat 
onze B&B ieder weekend helemaal 
volgeboekt is, maar het weekend 
van 3 t/m 5 juli hoopten we een klein 
beetje dat er geen boekingen binnen 
zouden komen. We wisten namelijk 
dat in dat weekend de ‘Barcelona 
Harley Days’ plaats zouden vinden en 
stiekem wilden we daar toch wel heel 
erg graag naartoe. Maar een begin-
nend ondernemer sluit niet zomaar 
z’n tent om er even een weekendje 
tussenuit te knijpen. Dus gewacht tot 
vrijdagochtend en er bleken die dag 
nog geen reserveringen te zijn, dus 
de zaak op slot. Harley shirtje uit te 
kast getrokken, korte broek en slip-
pers mee voor als we van de motor af 
zouden stappen. Motortje nog even 
aan de acculader dag van te voren, 
zodat ie zeker zou starten en rond de 
klok van 11.00 uur vertrokken we en 
oh oh oh wat hadden we er zin in. Ik 
had er echt naar uitgekeken. Voor ons 
een klein uurtje rijden naar het festi-
valterrein midden in het centrum van 
Barcelona, vlakbij het paleis, waar de 
hele straat afgesloten was voor dit 
fantastische evenement. Nog even 
tanken in Mataró, net vóór Barce-
lona, zodat we, wanneer we (stoer) 
het parkeerterrein voor de Harleys op 
mochten rijden, niet zonder benzine 
zouden komen te staan. De motors 
volgetankt en toen…….wilde mijn 

motor niet meer starten…. alle lamp-
jes brandden, maar geen beweging 
in te krijgen. Wat nu? Ik zag de hele 
dag waar ik zooooo naar uit gekeken 
had in één klap in duigen vallen, niks 
festival, niks leuk shirtje kopen, niks 
motors kijken, niks leuke mensen ont-
moeten. Verzekering gebeld, maar ui-
teraard niet verzekerd voor opslepen 
met technisch mankement. Toen zelf 
maar een takelbedrijf gebeld, motor-
tje achter op de ambulance richting de 
Harley Dealer in Barcelona. Gelukkig 
waren de monteurs daar zo aardig dat 
ze, ondanks hun lunchpauze, meteen 
naar mijn motor wilden kijken en za-
gen gauw dat de accu het helemaal 
begeven had. Met een nieuwe accu 
en een paar honderden eurietjes lich-
ter, zijn we uiteindelijk rond 16.00 uur 
toch aangekomen bij de Barcelona 
Harley Dagen en hebben we geno-
ten van de toplocatie, de motoren, 
de muziek, het eten, de ontzettend 
aardige mensen en een koud biertje, 
dat we na zo’n dag wel verdiend had-
den vonden we zelf. Rond 21.00 uur 
in ons nieuwe Harley-shirt naar huis 
gereden met nog zo’n temperatuurtje 
van een graadje of 30 was het genie-
ten geblazen. Bij het stoplicht in Bar-
celona nog de hand geschud van een 
5-tal Italiaanse Harley mannen ... en 
dan voel je je heel gelukkig, en on-
danks een slecht begin, een geweldig 

einde en toch nog een fantastische 
dag gehad. Ontzettend genoten van 
ons, voorlopig, laatste uitstapje want 
de vakantie komt eraan en dat bete-
kent: heel hard aan ’t werk!

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

Barcelona Harley Days ...

aardige mensen en een koud biertje, 
dat we na zo’n dag wel verdiend had-
den vonden we zelf. Rond 21.00 uur 
in ons nieuwe Harley-shirt naar huis 
gereden met nog zo’n temperatuurtje 
van een graadje of 30 was het genie-
ten geblazen. Bij het stoplicht in Bar-
celona nog de hand geschud van een 
5-tal Italiaanse Harley mannen ... en 

danks een slecht begin, een geweldig 

spanje

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Christel Eijsbouts

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

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

SALE   SALE   SALE

SALE  SALE  SALE  SALE  SALE  SALE    

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

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

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

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

06-40806493

Gratis af te halen, jonge poesjes. Ze 
zijn zindelijk. Tel. 06-22849257

GEVONDEN
Blauw labeltje met 4 sleutels, waarvan 1 van 
een locker (Eurolocks). Gevonden tegenover 
Restaurant de Hommel, Beek en Donk. Tel. 
06-28243234

Sleutels gevonden op hoek Lage Heesweg-
Model vd Donkstraat in Beek en Donk. 
Gevonden op vrijdag 10 juli. Aan de sleutel-
bos zit een zwarte festicap. Tel: 0492-832182

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boedel-
ontruiming, 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-oprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

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

Per direct gezocht: hulp in de huishouding, 
voor +- 3 à 4 uur per week. Tel. 06-13097066

Foto’s/afbeeldingen van bloemen (bijv. zelf 
geknipt uit eigen tuin) gezocht om na te 
schilderen. Tel. 0492-773120

Lege Nespresso koffi ecupjes gezocht 
voor de hobby. Wie heeft ze of wil ze 
voor mij sparen? Tel: 0492-773120. Mail: 
w.lieshout84@upcmail.nl
Moederfi ets te koop gevraagd. Tel. 06-20564640

Wij zijn op zoek naar iemand die ons mee 
wil helpen in de tuin. Tel: 06-53412821

Kastjes + een voetbalspel. Tel: 06-22849257

OVERIG  
In verband met de vakantie aangepaste 
openingstijden Kledingbank Laarbeek en 
2e hands kledingwinkel ‘ViaVia’. Vanaf 29 
juli t/m 19 augustus alleen op woensdag 
geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur.

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsappara-
tuur? Voor € 50 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd? 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

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

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

Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

Te koop: dames- en herenfi ets merk 
Sparta 7 versnellingen in zeer goede staat 
koopje €200 p. stuk Tel. 0492-464541

Te koop: 3 laven (efteling), grote vaas met 
kunstbloemen, groot schilderij met bloemen 
en een kleine televisie, verlichte kersthuisjes 
en een grote kerstman. Tel. 06-53756565 

Weckketel en weckfl essen, groot en klein. 
Ook vele jampotjes met deksel. Alles in één 
koop: €15,-. E-mail: gerrytiny@live.nl.

Te koop: In goede staat verkerend Matsuru Ju-
dopak (wit) maat 170. Voor info: tel 0499-422311 

VERLOREN

Twee sleutels met een hanger van Sport-
centrum Coach. Vorige week verloren 
in Beek en Donk. Tel. 0492-832182

Tom Ford zonnebril verloren zondag 
tussen fi etsenstalling WiSH/Kapel-
straat, Beek en Donk. Wil de vinder 
aub bellen met tel. 06-57226161

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

NICO, THOMAS EN MATHIJS: 
VEEL GELUK IN MIERLO!

Hoera! Vier generaties!
Hoera! Kayla Heerkens is gebo-
ren, dochter van Lindy Heerkens-
Lammers. Hiermee heeft de fa-
milie vier generaties van het 
vrouwelijke geslacht.

Lindy is de dochter van Hermi 
Lammers-Nooijen en de klein-
dochter van Mies Nooijen-Jaegers. 

Geboren

Finn
zoon van Ruud en Melanie 
van de Weijer-Wagemans

en broertje van Lars en Stef
15 juli 2015

Piushof 1, Aarle-Rixtel

TE HUUR
Bedrijfunits vanaf 75m2 met 

bovenverdieping van 25m2, uit te 
breiden tot 75m2.

Luxe afgewerkt met vele voorzie-
ningen zoals: vloer of heater ver-

warming, krachtstroom, toilet, 
pantry, internet, ruime overhead 

deur, parkeerplaatsen enz.

Inlichtingen: 0651221615

In een van de vele nestkasten, in de buurt van Wim van Dijk in Aarle-Rixtel, zat 
een nest jonge valken. Deze zijn vorige week uitgevlogen. 

Mooi Gespot
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OOK HEBBEN WIJ AL NIEUWE COLLECTIE DAMESKLEDING!

50%
KORTING

Op heel veel 
dameskleding

Op zomerlaarsjes, 
-schoenen en 

slippers
Op alle kinderkleding

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BUSVERHUUR

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER

www.taxivanheijst.nl
verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

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

Rotary ondersteunt negen nieuwe projecten 
Laarbeek - Na een zomers warm 
WISH-weekend heeft de Goede 
Doelencommissie van Rotary Gemert/
Beek en Donk/Lieshout wederom lo-
kale projecten, financiële ondersteu-
ning gegeven. Steeds meer vereni-
gingen en instellingen leren de weg 
kennen naar Rotary voor het indienen 
van een aanvraag voor het onder-
steunen van lokale activiteiten. Deze 
maand zijn er maar liefst negen pro-
jecten toegekend met bijdrages van 
€250,00 tot €1.000,00.

De instellingen die een bijdrage heb-
ben ontvangen zijn:
Vrijwilligers modelspoorbaan St. 
Jozefsheil Bakel, Pasar Gemert, 
Concerten tijdens Open Monumenten 

dagen, Vrouwennetwerk Gemert-
Bakel, Speeltuinvereniging de Wieken, 
Jeugdcommissie Sparta ’25, Gemengd 
koor Euphonia Aarle-Rixtel, Verhuizing 
Heemkamer Barthold van Heessel uit 
Aarle-Rixtel en Kindervakantiewerk 
Beek en Donk.

Rotary zet zich in zo veel mogelijk pro-
jecten te voorzien van een kleine finan-
ciële injectie. Deze serviceclub verwerft 
haar middelen met de uitvoering van 
fondswervende activiteiten en mid-
dels een bijdrage van WiSH Outdoor 
die ook dit jaar weer €20.000,00 heeft 
bijgedragen. Er zijn ook aanvragen die 
geen ondersteuning ontvangen. Dit 
komt omdat Rotary geen financiële 
bijdrage geeft aan de organisatie van 

feesten of aan projecten die zelf ook 
weer geld aan het werven zijn voor 
andere goede doelen. 

Rotary zoekt nog steeds naar lokale 
projecten om hen te kunnen onder-
steunen. Het gaat om activiteiten die 
direct in de eigen regio worden uit-
gevoerd. Verenigingen en activitei-
ten die ondersteuning zoeken bij de 
Rotaryclub  kunnen een e-mail sturen 
naar secretariaatclubgbl@gmail.com 
of Rotary-leden aanspreken. Meer 
informatie is ook te vinden op www.
rotary.nl/gemertbeekdonklieshout
 

Beek en Donk – ‘Ganzendonck, tis 
hier fantast-isch!’ is het Beek en 
Donkse carnavalsmotto van 2016. 
Met het nieuwe motto wordt ge-
wezen op het mooie en gezel-
lige carnavalsfeest in eigen dorp. 
Tevens wordt eenieder geprikkeld 
de fantasie de vrije loop te laten 
gaan. 

Het motto is bepaald tijdens een bij-
eenkomst waarvoor de Teugelders 
van Ganzendonck, de Neij Prinse 
Garde, organisatie carnavalsconcert 
O&U, Duo Dubieus, Café zaal de 
Tapperij, Café zaal Dave v.d. Burgt, 
Herberg het Huukske, Café Thuis 
en Beweging Op d’n Tocht hebben 
uitgenodigd.

Al een aantal jaren is het gebrui-
kelijk dat het Ganzendonckse car-
navalsmotto in overleg tussen een 
aantal betrokken partijen wordt be-
paald. Met ‘Ganzendonck, tis hier 
fantast-isch!’ verwacht men dat 
optochtdeelnemers, organisatoren 
van feesten en carnavalsvierders 
goed uit de voeten kunnen.

/RotaryGBL

/RotaryGBL
‘Ganzendonck, tis hier fantast-isch!’ 
carnavalsmotto 2016 

Blokfl uitles in Beek en Donk: een 
goede start
Beek en Donk - Het afgelopen jaar hebben 
een flink aantal kinderen blokfluitlessen 
gevolgd via de Stichting Muziekopleiding 
van O&U (SMO) uit Beek en Donk. 
Blokfluit is een leuk instrument om al 
op jonge leeftijd te kunnen starten met 
het maken van muziek. De blokfluitles-
sen van SMO vinden plaats in kleine 
groepjes waardoor het plezier in het sa-
men muziek maken wordt gestimuleerd. 

De kinderen leren spelenderwijs, onder 
leiding van een enthousiaste docent, 
omgaan met een instrument en het le-
zen van noten. Het samen met andere 
kinderen muziek maken is vaak toch het 
allerleukste, vooral als je dit mag laten 
horen op een echt podium. De kinderen 
hebben dan ook onder andere opge-
treden tijdens het nieuwjaarsconcert en 
afgelopen vrijdag in de muziektuin. Het 
einde van het blokfluitjaar werd feestelijk 
afgesloten met een certificaat tijdens een 

voorspeelavond voor alle broertjes/zusjes, 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere 
belangstellenden. Trots hebben de leer-
lingen hun vorderingen laten horen. Een 
aantal van hen heeft dit jaar gekozen voor 
een nieuw instrument, anderen gaan door 
met blokfluit. Voor alle kinderen geldt: 
veel muziekplezier dit jaar.

De blokfluitlessen gaan in septem-
ber weer van start. Wil je je aanmel-
den, schrijf je dan in via opleiding@
oenu.nl of neem contact op met Jolanda 
Rooijakkers 06-10691537.

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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Prijsverlagingen

Aanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juli

500 G CA. 500 G 

2 STUKS

CA. 500 G

2 STUKS

400 G 

500 G 

400 G 

150 g

1.19 0.99

1.49
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

Ca.2.50
  WEEKEND

4.99/kg

1 l

0.85 0.79

600 g

1.39 1.35

150 g

1.09 0.99
800 g

1.29 1.19

Per stuk

2.99

Per stuk

2.99

Per stuk

3.49

Per stuk

3.99

125 g

1.29 1.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Kipsaté broodjes

5 stuks.

BBQ groentespiesen*

4 stuks.

Varkenssaté*

Sweet chili broodjes

Rauwkostsalade*

Gemarineerde spareribs*

Chips sun, 
moon, stars

Chocolade-
melk

Griekse fruityoghurt*

Rijstwafels Pannenkoekenmix

Damessjaal

Telefoonhouder

Selfi e trigger

Sportoordopjes

Pure 
chocolade

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - De Beekse brug in Beek en Donk 
werd vroeger gedomineerd door de families Van 
Zutven, die aan beide zijden van de brug een 
café hadden. In het ene pand is nu Eeterij Uniek 
gevestigd, maar aan de andere kant van de brug 
is niets meer over van het vroegere pand. 

Janus en Nelly van Zutven
Op de plaats waar nu Raswa Scooters zit, stond 
rond het jaar 1900 het café van Henricus van 
Zutven. Daarvoor heette het café ’Schafrath’. 
Zoon Janus van Zutven en zijn vrouw Nelly zijn de 
bekendste uitbaters van het café. Van huis uit was 
Janus van Zutven expediteur, of zoals dat vroeger 
werd genoemd ‘voerman’. Over dit café, meestal 
dus ‘bestierd’ door Nelly van Zutven, gaat dit ver-
haal. Eigenlijk nog niet eens meer over het café, 
maar wat er uit ontstond. Veel mensen in Beek 
dachten vroeger, dat het café tevens boerderij 
was. Dit was echter niet het geval, al had het pand 
de vorm van een langgevelboerderij. Het monu-
mentale pand had op de kopse kant een ingang 
met terras, zoals dat nu nog steeds gebruikelijk is 
bij veel horecagelegenheden.

‘Çhadouf’
Nelly en Janus werden te oud en verkochten hun 
zaak aan Frits Ketelaars uit Eindhoven, die er 

samen met Frans van der Aa uit Son een disco-
theek in wilde beginnen. Dit stuitte op veel weer-
stand onder de Beekse bevolking. Besloten werd 
uiteindelijk, dat er aan de buitenkant van het pand 
niets mocht worden veranderd, maar dat er wel 
een disco mocht komen. Het gevolg was dat al-
les binnen de muren werd gesloopt. Het café met 
woonhuis werd een grote kale binnenruimte, waar 
men van onderen tegen het dakbeschot aankeek. 
In het pand werd een nieuwe bar geplaatst en er 
is een kleine dansvloer. Op veel plaatsen waren 
muurtjes en kleine tafeltjes, waar glazen op kon-
den worden ‘geparkeerd’, maar meer was er niet 
te zien. 

De nieuwe discotheek werd ‘Chadouf’ genoemd 
naar een oude stellage, die men vroeger gebruikte 
om water uit een put te halen. De ingang was aan 
de achterkant, waar zich ook een - veel te kleine 
- parkeerplaats bevond. Aan het dak in de disco-
theek hingen oude landbouwwerktuigen, zoals 
een ploeg en een eg, die moesten zorgen voor de 
aankleding en optische verlaging van het dak.  

Brand 
Op de avond van 6 september 1986 wordt 
Walther van Kessel, brandweerman en buurman 
van het pand opgeschrikt door een melding, dat 
‘Chadouf’ in brand staat. Door het raam ziet hij 
een uitslaande brand. “Er was niets meer aan te 
doen”, vertelt Walther. “We hebben alles gecon-

troleerd laten uitbranden, want er 
durfde niemand van ons naar binnen. 
Iedereen wist, dat er van alles aan 
het plafond hing en dat kwam tijdens 
de brand dan ook met donderend 
geraas naar beneden.” Op de foto 
haalt Walther met een paar andere 
brandweermannen het embleem van 
Chadouf, een feestvierende ‘disco-
engel’ van de achtermuur. Op 15 mei 
1987 wordt het bedrijf ‘Chadouf’ 
officieel uitgeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. De oorzaak van 
de brand is nooit gevonden. Sterke 
vermoedens van brandstichting zijn 
er altijd geweest, want het bezoe-
kersaantal liep de laatste jaren sterk 
terug.

dEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouFdEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouFdEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouFdEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouFdEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouFdEzE wEEk: dIsCotHeeK cHaDouF

troleerd laten uitbranden, want er 
durfde niemand van ons naar binnen. 
Iedereen wist, dat er van alles aan 
het plafond hing en dat kwam tijdens 
de brand dan ook met donderend 
geraas naar beneden.” Op de foto 
haalt Walther met een paar andere 
brandweermannen het embleem van 
Chadouf, een feestvierende ‘disco-
engel’ van de achtermuur. Op 15 mei 

officieel uitgeschreven bij de Kamer 

Walther van Kessel, uiterst rechts

Daltonbasisschool ’t Otterke haalt geld op 
voor het dierenparkje
Beek en Donk - In groep 5 van Daltonbasisschool 
’t Otterke is er de laatste weken hard gewerkt aan 
het maken van een speelfilm. 

De kinderen zijn begonnen met het bedenken van 
een verhaal. Al snel bedachten ze dat het een span-
nende film moest worden, met af en toe een grapje. 
De titel voor de film was ook snel bedacht: ‘Groep 
5 en het mysterie van de verdwenen dieren’.

De rollen werden verdeeld en ieder kind was zelf 
verantwoordelijk voor de spullen die ze nodig had-
den om de rol te kunnen spelen. Sommige kinderen 
vonden het wat spannend, de complimenten en de 
support die ze ontvingen van de klas hielp ze er 
doorheen. Je zag de kinderen groeien. Natuurlijk 
gingen er ook wat scènes mis, dat zorgde voor flink 
wat hilariteit.

Na enkele weken filmen op dinsdagmiddag was de 
film klaar. Juf Evelien heeft de film gemonteerd, de 
kinderen konden niet wachten op het eindresul-
taat. “Mogen we al een stukje kijken juf?”, “Hoe 
ver ben je al?” Klonk het regelmatig. Gelukkig.. op 
dinsdag 7 juli was het zover, de film ging in pre-
mière. De kinderen mochten 2 kaartjes maken per 
persoon. Deze kaartjes mochten ze verkopen aan 
papa, mama, opa, oma, tante, oom, …, …. De 
kaartjes kostten 
€ 0.50 per stuk, daar werd chips, popcorn en drin-
ken van gekocht. Enkele ouders wilden graag wat 

meer sponsoren. Dit  geld wordt geschonken aan 
het Dierenpark ‘t Regter Eind.  Vol enthousiasme 
verkochten de kinderen de kaartjes, de schatkist die 
op het bureau stond werd regelmatig geopend om 
het geld wat opgehaald werd te doneren.
In de speelzaal was de spanning om te snijden. Niet 
alleen bij de kinderen uit de klas, maar ook bij het 
aanwezige publiek. Na de film klonk er een hard 
applaus en kregen de kinderen een staande ovatie. 
Met hulp van papa Aaron van de Akker hebben 
alle ouders uit de klas de film nu ook thuis, zodat ze 
nog vaak de film kunnen bekijken.  Op dinsdag 14 
juli hebben ze met de klas het geld gebracht naar 
Dierenpark ‘t Regter Eind.  De kinderen hopen dat 
ze er een goede bestemming voor vinden.
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 16 juli 2015.

Gemeente actueel

Drank- en horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend ontheffing te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan de heer C.A.J. Verbakel, De Spil 21 uit Lieshout 
tijdens het afsluitingsfeest kindervakantieweek Lieshout gehouden op het sportpark  
’t Luijtelaar, Herendijk 11 in Lieshout op vrijdag 28 augustus 2015 van 20.30 tot 23.45 
uur. (Verzonden 9 juli 2015)

Drank- en horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend ontheffing te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan Stichting Streekontwikkeling Croy, Croylaan 14 in 
Aarle-Rixtel tijdens een culinaire wandeling die zal worden gehouden op zondag 30 
augustus 2015 van 12.00 tot 18.00 uur in het gebied rondom kasteel Croy in Aarle-
Rixtel.  (Verzonden 13 juli 2015)

Wijziging drank- en horecavergunning aan Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten de vergunning te 
wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout met de 
toevoeging van een leidinggevende. (Verzonden 13 juli 2015)

Wijziging Drank- en Horecavergunning aan Café van Lieshout in Lieshout
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten de vergunning te 
wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout met de 
toevoeging van een leidinggevende. (Verzonden 13 juli 2015)

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

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Wegwerkzaamheden Grotenhof Lieshout
• Brug Aarle-Rixtel afgesloten
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws..

Geen inloopspreekuur en interview

In de zomermaanden vervalt het wekelijks interview bij Omroep Kontakt met een 
collegelid. Ook is er in de zomer geen inloopspreekuur van de wethouders.

Zondag en dinsdag brug Aarle-Rixtel afgesloten

Voor de laatste werkzaamheden en voor het testen van bediening en besturing heeft 
Rijkswaterstaat nog twee dagen nodig voor de brug in Aarle-Rixtel. Dat betekent, dat 
de brug is afgesloten op zondag 19 juli van 8:00 tot 20:00 uur en op dinsdag 21 juli 
van 9:00 tot 17:00 uur.

Exploitatievergunning

• De burgemeester heeft besloten een aanvraag exploitatievergunning 
buiten behandeling te stellen ten behoeve van de heer A.H.O. Wisawe 
en mevrouw F. Hazem, op grond van artikel 4:5 van de Awb voor het 
uitbaten van Babylon Lion, Piet van Thielplein 27 in Beek en Donk.  
(Verzonden 9 juli 2015)

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning in te trekken 
ten behoeve van mevrouw L.A. Assem, op grond van artikel 1:6, sube 
van de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013 voor het 
uitbaten van Babylon Lion, Piet van Thielplein 27 in Beek en Donk.  
(Verzonden 9 juli 2015)

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek, t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Verleende vergunningen

Vaststelling Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 
Laarbeek 2015 en het beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:

• Tienerwerk Laarbeek voor het organiseren van Outdoor Beats (disco) op het 
evenemententerrein aan de Otterweg in Beek en Donk op zaterdag 19 september 
2015 van 20.00 – 1.00 uur. (Verzonden 13 juli 2015)buurtbewoners De Wingerd 
voor het houden van een straatbarbecue op het Wikkeplein in Beek en Donk op 
zaterdag 26 september 2015 van 12.00 – 24.00 uur (Verzonden 13 juli 2015); 

• Dorpsraad Beek en Donk voor het organiseren van een buurtendag op het 
evenemententerrein en in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en 
Donk op zondag 27 september 2015 van 10.00 – 17.00 uur (Verzonden 13 juli 2015); 

• Buurtvereniging Rode Schutplein voor het houden van het jaarlijkse pleinfeest op 
het Rode Schutplein in Aarle-Rixtel op zaterdag 5 september 2015 van 15.00 – 
1.00 uur (Verzonden 13 juli 2015).

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

Vanuit het rijk is wetgeving vastgesteld voor een aantal wijzigingen in de Participatiewet 
(PW). Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 het leveren van een tegenprestatie een 
wettelijke verplichting is. Dit houdt in dat de gemeente van iemand die een beroep 
doet op een bijstandsuitkering (WWB) of een uitkering op grond van de IOAW of 
IOAZ een tegenprestatie mag vragen. Hiermee wordt bedoeld dat van iemand die 
een bijstandsuitkering ontvangt, wordt verlangd dat deze hiervoor iets terug doet voor 
de maatschappij; een soort burgerplicht dus.

Er zijn vanuit de wet enkele voorwaarden verbonden aan de invulling van het begrip 
‘tegenprestatie naar vermogen’, maar de verdere uitwerking is aan de gemeente zelf. 
Zo kan de gemeente de aard, de duur en de omvang van de maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden bepalen.
 
De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 8 juli 2015 de Verordening 
Tegenprestatie naar vermogen en het Beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen 
vastgesteld waarin regels zijn vastgelegd over het opdragen van een tegenprestatie 
en het uitvoeren daarvan. 

www.laarbeek.nl 

Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 8 juli 2015 het 
bestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
voorziet in een herbestemming van de cultuurhistorische boerderij tot woning 
en het realiseren van een bed en breakfastvoorziening en camping. Omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Het bestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel ligt, met de bijbehorende stukken, 
van vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2015 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het bestemmingsplan 
is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > 
wonen en leven > ruimtelijke plannen > Croylaan 4a) of de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPARCroylaan4a-VG01).

Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die 
tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar 
heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat is geweest.

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 27 302928 31
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2107 14

01 08 2215

02 09 2316
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05 12 2619zo

04 11 2518

27

28
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31

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier
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Aanvragen omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Blauwe Schutplein 7/8 Aarle-Rixtel 06-07-2015 vervangen dakpannen
Beemdkant 6 Lieshout 07-07-2015 plaatsen tijdelijke woonunit
Dorpsstraat 5 Aarle-Rixtel 07-07-2015 oprichten antenne t.b.v. mob. telefonie
Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel 09-07-2015 vervangen van reclamezuil
Havenweg 1 Aarle-Rixtel 09-07-2015 plaatsen van reclame
Heuvel 12 Lieshout 09-07-2015 veranderen gevel/vervangen kozijn
Mgr. Verhagenstraat 32 Beek en Donk 10-07-2015 vervangen kozijnen
Molenstraat 39 Lieshout 12-07-2015 veranderen van het dak
Helmondseweg 17 Aarle-Rixtel 13-07-2015 vergroten schuur en oprichten carport

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Bernadettestraat 1,3,5,7 Lieshout 01-06-2015 slopen van 4 woningen
Beemdkant 6 Lieshout 07-07-2015 slopen muren/fundering boerderij
Verl.Raagtenstraat 20 Beek en Donk 07-07-2015 verwijderen van asbest
De Hei 13 Mariahout 12-07-2015 slopen van een schuur

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkbeschrijving Activiteit Verzonden  
Dopheide 1 Mariahout plaatsen tijdelijke woonunit tijd.bouwwerk 14-07-2015
Heieindseweg 3 Mariahout verbouwen van een boerderij bouwen 14-07-2015

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

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

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

Bezwaarschriften

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 16 juli 2015. www.laarbeek.nl 

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

NATUURLIJK 
Mooi Laarbeek

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

De havik

Zoals veel dingen in de zomer en zeker 
in de vakantietijd op een lager pitje gaan, 
is dit ook het geval met mijn natuurfoto-
grafi e. Door de steeds dichter wordende 
begroeiing zijn dieren minder goed 
zichtbaar en zijn er plekken waar je bijna 
niet meer kan komen. Ook de hele hoge 
temperaturen en de vele muggen, teken 
en dazen nodigen niet echt uit om overal 
doorheen te gaan struinen.
Waar ik me in deze tijd wel meer mee 
bezighoud, is macrofotografi e van bi-
jvoorbeeld libellen, vlinders en insecten. 
Hier zullen komende tijd zeker wel wat 
foto’s van voorbij gaan komen.
Enkele jaren geleden stuitte ik bij het 
rondstruinen over Grotel op een haviken-
nest. Op de foto die ik toen gemaakt heb, 
is een jonge havik te zien die op het punt 
staat om het nest te verlaten en uit te 
vliegen.
Rond 1970 was de soort een zeldzame 
broedvogel, met hooguit 100 broedparen 
uitsluitend op de hoge zandgronden. De 
stand was toen op een dieptepunt, vooral 
een gevolg van pesticidengebruik in de 
landbouw. Gelukkig gaat het door beter 
natuurbeheer nu wat beter met deze 
roofvogel, zodat we er ook in ons Mooie 
Laarbeek weer van kunnen genieten! www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotel 

Voortgang Dementievriendelijk Laarbeek
Laarbeek – Een eerste bijeenkomst om 
Laarbeek dementie vriendelijker te ma-
ken vond plaats op 28 januari. Vanaf april 
zijn vanuit deze bijeenkomst  drie werk-
groepen actief. Bij deze willen zij u zo-
als beloofd graag op de hoogte houden 
van de stand van zaken en voortgang.

Werkgroep Beeldvorming en informatie
Deze werkgroep laat eind september 
(nabij Wereld Alzheimerdag) een to-
neelstuk over dementie opvoeren door 
een theatergroep uit Bladel voor de 
Laarbeekse toneelverenigingen en mo-
gelijke belangstellenden. Doel van deze 
voorstelling is om hier in Laarbeek men-
sen te vinden die bereid zijn om dit stuk 

zelf te leren en dan op verzoek te spelen 
voor Laarbeekse verenigingen, organisa-
ties of bedrijven. Dit alles om de beeld-
vorming van dementie te verbeteren 
en beter bespreekbaar te maken bij de 
inwoners. Verder gaat deze werkgroep, 
ook eind september, in samenwer-
king met de VBOB ( Verenigd Bonden 
Overleg Noord-Brabant) informerende 
bijeenkomsten organiseren in iedere kern 
va Laarbeek. Bekeken wordt of het mo-
gelijk is om deze bijeenkomsten jaarlijks 
terug te laten keren! 
Tot slot bekijkt deze werkgroep i.s.m. 
de gemeente of het mogelijk is om 
een structureel een vaste rubriek 
te krijgen in één van de plaatselijke 

media. Uitnodigingen voor bovenge-
noemde bijeenkomsten worden tijdig 
per organisatie, individueel of via de 
plaatselijke media verspreid worden.

Werkgroep Ketenzorg Dementie
Steeds weer blijkt dat er in Laarbeek al 
heel veel georganiseerd en geregeld 
wordt voor dementerende inwoners van 
Laarbeek. Helaas weten vrijwilligers, vrij-
willigers onderling, professionals maar 
ook professionals onderling niet wat er 
allemaal voor handen is. De werkgroep 
Ketenzorg wil medewerkers van de to-
tale keten (van huisarts, mantelzorger 
tot gespecialiseerd verpleegkundige) bij 
elkaar brengen om hun werkzaamheden 

met elkaar bespreekbaar te maken. Ook 
deze bijeenkomst vindt na de vakantie 
plaats en worden er naar mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals persoonlijke 
uitnodigingen verstuurd.

Werkgroep Meldpunt dementie
Het blijkt dat niet alleen een meldpunt 
voor dementie maar feitelijk een meld-
punt voor zorg en welzijn erg belangrijk 
zou zijn voor alle inwoners van Laarbeek. 
Mensen weten vaak de weg niet en dit 
zou eenvoudiger moeten kunnen, ook 
in de avond en het weekend. De werk-
groep heeft een uitgewerkt voorstel 
hoe zo’n meldpunt te realiseren maar 
gaat eerst met de gemeente Laarbeek in 

overleg. Dit omdat er al vele meldpunten 
zijn waar ‘schijnbaar’ de inwoners min-
der of geen weet van hebben.

Huisstijl Dementievriendelijk Laarbeek 
Tot slot vindt de stuurgroep dat er 
‘straks’ een duidelijke huisstijl voor een 
Dementievriendelijk Laarbeek moet zijn. 
Het is vrij makkelijk om een bureau of 
bedrijf hiervoor een opdracht te geven. 
De stuurgroep zoekt echter naar scholie-
ren, kunstenaars die mogelijk een idee of 
ideeën hebben om hen hierbij te helpen. 
Mocht u iets of iemand weten mail of 
bel ons. Stuurgroep Dementievriendelijk 
Laarbeek of hbouwmans@vierbinden.nl 
of via telefoonnummer 0493-328803.

 www.wocom.nl

Vakantiesluiting 
Van 16 juli t/m 30 augustus

is er geen inloopspreekuur in
het Ontmoetingscentrum

in Beek en Donk.

Telefonisch blijven we bereikbaar op:

(0493) 49 76 66

RESTAURANT HET VEERHUIS
BOERDONK 0492-461889

DEELNEMER VAN ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl
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10-JARIG BESTAAN
Dat willen we samen met u vieren!

Jos en Rita Vogels van Landgoed Den Heikant 
startten tien jaar geleden met boerengolf en 

het organiseren van barbecues voor kleine 
groepen. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt 
en het landgoed heeft een ware metamorfose 

ondergaan; Landgoed Den Heikant is 
uitgegroeid tot een volwaardig horecabedrijf; 
in het trotse bezit van een Par 3 Golfbaan en 
compleet toegespitst op het organiseren van 
groepsactiviteiten zoals boerenmidgetgolf, 
solextochten, swing-trikes en nog heel veel 
meer! Jos en Rita verwelkomen u graag voor 

een lekkere kop koffie op hun sfeervolle terras, 
loopt u gerust ‘gewoon’ achterom!

Leren golfen op Golfbaan d’n Heikant dat kan!
Dagelijk worden er golflessen gegeven door ervaren golfprofessionals.

Golfbaanpermissie: Lespakket Stap 1
Leren golfen in 6 lessen voor 

*prijs p.p. & min. 4 personen 

Heerlijk toeren door het mooie landschap van Laarbeek, op de 
swingende Trikes. Deze fun-beleving geeft u garantie op een 

geweldig uitje met uw familie, vrienden, 
collega’s of zakenrelaties.

Leren Golfen

SwingTrike

€100,-*

Asdonkseweg 6   5735SP Aarle-Rixtel   T: 0492 - 550 871   E: info@landgoeddenheikant.nl

Deze acties lopen van 17 juli 2015 t/m 6 september 2015

SwingTrikeTour
 van 1,5 uur

v.a. 16 jaar

SwingTrike Clinic
 van 1 uur
v.a. 12 jaar

€15 €10(p.p) (p.p)
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Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als al-
tijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘De Brembos’, 
Molenstraat 52 in Lieshout.

Het huis
‘De Brembos’ is een alleenstaand huis 
aan de rand van Lieshout. Het is een 
woning met een royale voortuin en 
een mooie achtertuin. Het huis is 
in 1958 gebouwd. De eerste eige-
naar was de familie Van de Kam uit 
Lieshout. Die verkochten het huis in 
1972 aan de familie Van Dijk. De fa-

milie Van Dijk verkocht het huis aan 
het Bisdom Den Bosch.

Jolanda en Ruud 
De huidige bewoners zijn Jolanda 
van den Heuvel en haar vriend Ruud 
Kuiper. Drie kinderen uit een eerder 
huwelijk van Jolanda wonen even-
eens hier, Chantal (17), Ramon (16) 
en Wesley (13). Jolanda kocht het 
huis, samen met haar toenmalige 
echtgenoot, in 1993 van het Bisdom 
Den Bosch. Het Bisdom had het huis 
gekocht voor de toenmalige pastoor 
van Lieshout, Floris van der Putt., die 
hier tijdens zijn emeritaat met zijn huis-
houdster, Jana Vereiken, ging wonen. 
“Eerst een pastoor en dan nu een en-
geltje”, lacht Jolanda. 

Vorige bewoners
Sporen van de vorige bewoners von-
den ze ook in dit huis. Het kleine ka-
mertje op de eerste verdieping was 
helemaal zwartgeblakerd. De pastoor 
gebruikte dat als huiskapel en las er 
elke dag de mis. Ook het bed van Jana 
Vereijken stond er nog. Jolanda ver-
moedt dat de naam ‘De Brembos’ een 
bijbelse verwijzing is naar het verhaal 

van Mozes, die 
in de woestijn bij 

een brandende 
braambos, de stem 
van God hoorde. 

De redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant 
heeft hier twijfels 
over. “Hoe dan ook, 
die naam blijft erop 
staan staan”, zegt 
Jolanda beslist. “Die 
naam hoort bij dit huis.”

Floris van der Putt 
Floris Lodewijk (Louis) van der Putt 
werd op 21 november 1915 ge-
boren in Stratum. In 1940 wordt 
hij tot priester gewijd. Hij bekleedt 
tijdens zijn leven diverse functies. 
Zo was hij als muziekdocent ver-
bonden aan het Klein-seminarie 
in Sint Michielsgestel. Klom hij op 
tot eerste kapelaan van de Sint Jan 
in Den Bosch, waar hij ook rector 
Cantus was. Met ingang van 21 
februari 1965 werd hij pastoor van 
de Servatiusparochie te Lieshout. 
Toen hij op 15 oktober 1982 met 
emeritaat ging, bleeft hij in Lieshout 
wonen. Het huis waarin hij ging wo-
nen, gaf hij de naam ‘De Brembos’. 
De naam is afkomstig van het lied-
bundeltje met dezelfde naam, dat 
hij uitgaf in 1947. Na een maan-
denlang ziekteproces overlijdt Floris 
op 23 maart 1990. Het hele leven 
van Floris van der Putt stond in het 
teken van de muziek. Hij compo-
neerde niet alleen prachtige kerkmu-
ziek, maar ook mooie volksliederen. 
Kerkelijke liederen als ‘Niemand leeft 
voor zich zelf’ en prachtige  volks-
liederen, zoals  ‘Toen d’n hertog Jan 
kwam varen’ en ‘Dubbele Jan’. 

Floris van der Puttjaar
In het jaar 2015 gedenken we de 
100ste geboortedag van Floris en 
zijn 25ste sterfdag. Wie meer wil 
weten over deze markante bewoner 
van huize ‘De Brembos’ in Lieshout 
en over het Floris van der Puttjaar, 
kan informatie vinden op de site 
www.florisvanderputt.nl

Huize ‘De Brembos’ in Lieshout

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Siem van twee wordt door zijn oma, Ine 
de Groot (61), van de schommel getild 
als De MooiLaarbeekKrant de speel-
tuin in Beek en Donk passeert. De zon 
schijnt en Siem gaat op ontdekkings-
tocht alvast naar het klimrek. We hou-
den oma even van haar werk om effe te 
buurten …

Kleinkinderen
Met een scherp oog houdt oma Ine on-
dertussen haar kleinkind in de gaten. Ze 
vertelt: “Ik heb vaste oppasdagen en pas 
doordeweeks op onze zes kleinkinderen: 
Pim (8), Job (6), Liz (5), Siem (2), Niels (2 
½ ) en Ise (1). Donderdags ben ik meest-
al vrij. En écht: ik zou het oppassen niet 
willen missen. Het hoort bij mijn leven. 
Wij wonen naast een kinderdagverblijf, 
maar ik zou het niet graag zien dat mijn 
kleinkinderen daar heen gaan. En nu kan 
ik er nog meer van genieten dan toen 
mijn eigen kinderen klein waren.”

Bekend 
Dat Ine een bekende in de buurt is, wordt 
snel duidelijk als groep 7 van basisschool 
‘De Muldershof’ een balspel komt doen. 
Fenne (11) groet Ine snel en tikt haar in 
het voorbijgaan even aan. Fenne vertelt: 
“Ik heb het heel leuk gevonden bij Ine 
toen zij nog op ons paste. We konden 
daar altijd fijn spelen met Pim en Job. 
En Ine zegt altijd wat ze van iets vindt: 
ze is heel duidelijk.” Op de vraag of ze 
dat opvallend vindt, antwoordt Fenne: 
“Ja, daar kunnen veel mensen iets van 
leren.” Zo Ine, dat is een mooi compli-
ment op zo’n zonnige dinsdagochtend!

‘Beek’ en ‘Donk’
Even terug naar Ine. Al lachend vertelt 
ze: “Ik ben een echte ‘Bikse’.” Samen 
met man Piet heeft ze vier zonen ge-
kregen - waarvan er twee naar de Donk 
‘geëmigreerd’ zijn -, vier kleindoch-
ters, twee kleinzonen en één hond: 
Aatje. In eerste instantie meldt Ine dat 
ze geen hobby’s heeft, maar dan blijkt 
dat ze graag wandelt met man en 
hond. Daarbij is Ine geen liefhebber van 

georganiseerde 
wandeltochten, 
maar stippelt ze 
liever haar eigen rou-
tes uit. Naast wandelen 
staat ook fietsen in de 
Laarbeekse omgeving op 
haar lijstje van activitei-
ten. En wat vakanties 
betreft, vertelt Ine: “Dit 
jaar zijn we al op vakantie geweest naar 
Marokko. Wij gaan graag naar het bui-
tenland en zijn al op veel plaatsen ge-
weest.” 

Onze tijd zit erop. Kleinzoon Siem wil 
weer verder op het klimrek en Fenne 
mag haar spel bij groep 7 onderbreken 
om samen met Ine en Siem op de foto 
te gaan. En op de vraag of Ine nog iets 
wil laten weten aan de lezers, antwoordt 
ze: “Ik vind De MooiLaarbeekKrant 
een supermooie krant. En ook mijn 
man kijkt er donderdags altijd naar 
uit en leest ‘m van a tot z.” 

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

ze: “Ik vind De MooiLaarbeekKrant 

man kijkt er donderdags altijd naar 

Effe buurten!

  Ine de Groot met Siem en Fenne bij het klimrek op de fo
to  

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Bewoner Zonnetij slachtoffer van 
babbeltruc 
Laarbeek - Bij Zonnetij in Aarle-
Rixtel is vorige week een bewo-
ner slachtoffer geworden van een 
babbeltruc. In de regio Helmond 
is een vrouw actief die zich voor-
doet als medewerker van de thuis-
zorg. Eenmaal binnen bij de cliënt, 
houdt zij deze aan de praat terwijl 
een man de woning binnendringt 
en spullen en sieraden steelt. 

Babbeltruc 
Zorgorganisatie de Zorgboog advi-
seert haar cliënten en cliënten van 
andere thuiszorgorganisaties in de 
regio hier extra alert op te zijn. In 
Aarle-Rixtel belde een onbekende 
vrouw bij de voordeur van de bewo-
ner aan. Ze droeg geen uniformjas-
je, zei een nieuwe medewerkster te 
zijn van de thuiszorgorganisatie die 
kennis kwam maken en wist zo bin-
nen te komen. “Wij adviseren men-
sen dan ook om terughoudend te 
zijn in het binnenlaten van vreemde 
mensen”, aldus Diana Rijntjes, di-
recteur Wijkzorg en wijkverpleging 

van de Zorgboog. “Ook al beweren 
ze van een betrouwbare organisatie 
zoals de thuiszorg te zijn. Vraag al-
tijd om een identiteitsbewijs of bel 
naar de thuiszorgorganisatie om te 
controleren of het verhaal van de 
persoon klopt.”

Tip voor identificatie
Cliënten van de Zorgboog kunnen 
bij twijfel altijd contact opnemen 
met de Zorgcentrale via telefoon-
nummer 0900 - 899 8636. Diana 
Rijntjes heeft daarnaast nog een 
tip voor de identificatie. “Cliënten 
kunnen aan thuiszorgmedewerkers 
die zij niet kennen, altijd vragen 
naar het cliëntnummer. Dit num-
mer staat in hun zorgmap die zij in 
huis hebben en de thuiszorgmede-
werkers hebben dit nummer in hun 
telefoon staan.”

Bent u toch slachtoffer geworden 
van oplichters, meld dat dan bij de 
politie en bij uw thuiszorgorganisa-
tie.



Donderdag 16 juli 201518 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

€ 23,95 per persoon
(exclusief drankjes)

Reserveren via
info@bavariabrouwerijcafe.nl

Zomer BBQ
‘De Molen’

Tot zo!

Marjan & Anja

24 juli vanaf 18.00 uur

Wij bereiden de volgende 
gerechten op onze Primo grill:

• Hereford hamburger
• Spek gemarineerd met 

‘Bommen en Granaten’ 
• Grain fed runderbavette  met een 

pepervinaigrette van ‘Vuur en Vlam’                
• Wijtingfi let met ‘Hop en Liefde’ 

in folie gestoofd
• Pulled chickenwrap

• Pulled porkwrap
• Diverse garnituren en 

huisgemaakte sausen
• Vers molenbrood

Onlangs hebben wij de bieren van 
Brouwerij De Molen uit Bodegraven in ons 
assortiment opgenomen. Deze originele, 
progressieve bieren hebben schitterende 
namen als ‘Vuur en Vlam’ en ‘Bommen en 
Granaten’. Om dit te vieren organiseren 

wij op 24 juli een speciale zomerbarbecue 
waarbij deze bieren centraal staan. 

Uiteraard combineren de gerechten het 
beste bij de bieren van De Molen.

Mariahout - De leerlingen van de Eenbes Brede 
School Bernadette hebben zich actief ingezet om 
de gehavende trimbaan van Mariahout weer te 
herstellen. Enkele maanden geleden is deze trim-
baan helemaal vernield. Niemand heeft kunnen 
achterhalen wie de boosdoeners waren. Helaas 
moest daarom weer hetzelfde groepje vrijwilli-
gers opdraven om alles te restaureren. In januari 
had de trimbaan immers net een grote opknap-
beurt gehad.

Met de spontane hulp van groep 8 ziet alles er weer 
picobello uit. Zorg om het Dorp wil de leerlingen, 
leerkracht en natuurlijk de vrijwilligers heel harte-
lijk danken voor hun inzet. Namens Ton Leenders 
wil Zorg om het Dorp het volgende vragen.

Wil iedereen die iemand ziet die de boel ver-
nielt, meteen Ton Leenders, Leo Biemans of 
andere werkgroep leden daarover informe-
ren. Dat kan ook via Zorg om het Dorp. Zie 

www.zorgomhetdorp.nl. Dan kan direct wijkagent 
Thijs Scheerooren ingeseind worden om met deze 
personen in gesprek te gaan. Als iemand een idee 
heeft wie of welke groep mogelijk de vernielingen 
heeft veroorzaakt, dan zou Zorg om het Dorp dat 
ook graag willen weten. Ook dan kan de wijk-
agent in gesprek gaan. 

Verder is de werkgroep op zoek naar meer vrij-
willigers om de baan up to date te houden. Veel 
(groot)ouders maken met hun kinderen gebruik 
van de speelattributen van de trimbaan. Het zou 
mooi zijn als zij zich spontaan aanmelden om een 
paar keer per jaar te komen helpen. Een trimbaan 
die er verzorgd uitziet, vraagt minder om vernie-
lingen. De oefen- en routepaaltjes die allemaal be-
schadigd waren en kris kras door het bos lagen, 
zijn verzameld door de leerlingen. Zij schrokken 
van de grote aantallen en waren zeer onder de in-
druk. Deze borden zullen vernieuwd worden. Alle 
complimenten aan de harde werkers.

Groep 8 geeft trimbaan in Mariahout een 
opknapbeurt

Humor voor jong en oud in 
Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Warm die lachspieren alvast op en 
zet het verstand op standje ‘slap gelul’, want de 
alom geliefde Zomerton is weer terug! Daarnaast 
zijn er weer veel vrolijke kindervoorstellingen, 
waarop iedereen lekker mee kan zingen, dansen 
en lachen, zoals ‘De Prinses op de Erwt’, ‘Cowboy 
Billie Boem en de Circus Directeur’ en ‘Snorro’. 

Zomerton
Net voordat de zomervakantie zijn intrede doet, 
kun je in Mariahout alvast lekker in de stemming 
komen. Met optredens van lokale tonpraters, mu-
ziek en entertainment wordt het een echt zomers 
feestje. Zeker dit jaar met grote artiesten als Berry 
Knapen, Boy Jansen, Jasper van Gerwen en Ons 
Jongens. De zomerton is op vrijdag 17 juli om 
20.30 uur.

TVM Jeugd
In een land hier niet zo ver vandaan … Zo begint 
‘De Prinses op de Erwt’, het bekende sprookje over 
een prins die op zoek is naar een prinses om mee 
te trouwen. Maar dan, zoals we het graag zien, op 
geheel eigen wijze. Een voorstelling vol humor en 
muziek van de Kinderproductie van Toneelvereni-
ging Mariahout. Aanstekelijk vermaak voor ieder-
een. Voor dit sprookje kan men terecht op zaterdag 
18 juli om 19.00 uur.

Cowboy Billie Boem
Met zijn lange rode jas en mooie hoge hoed is de 
circusdirecteur een imposante verschijning, maar 
ook een man vol verrassingen. Hij lijkt heel veel te 
weten, maar of het allemaal waar is... Een onge-
compliceerde meezing-klap-dans-lach show voor 
jong en oud op maandag 20 juli, 14.30 uur. Met 
veel  akoestische instrumenten, opmerkelijke ra-
riteiten, oprechte verwondering, vlotte humor en 
boeiende verhalen. 

Jeugdtheater De Kersouwe
In het Mexicaanse dorpje Burrito bestrijdt Snorro 
het onrecht samen met zijn moppen tappende 
paard Wervelwind. Een familievoorstelling met hu-
mor, spanning, ontroering en liefde, geschikt voor 
jong en oud. Met cactussen, snorren, heldhaftige 
stunts en gekleurde jurken brengen de spelers van 
jeugdtheatergroep de Kersouwe dit bruisende stuk 
tot leven, op donderdag 23 juli 14.30 uur. 

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet missen? Wees 
er dan snel bij! Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoopadressen in Laar-
beek (zie website). Openluchttheater Mariahout, 
Beleef meer! 

Beek en Donk - O&U hield zijn traditionele 
tuinconcert afgelopen vrijdag in de Muziek-
tuin in Beek en Donk. De vele geledingen van 
O&U konden met het prachtige weer rekenen 
op een mooi aantal toeschouwers. Alle orkes-
ten, van het blokfluitklasje tot aan het har-
monieorkest, hebben dit publiek een prachtig 
optreden laten zien. 

Dit jaar eindigde het jaarlijkse concert op een 
bijzondere wijze.  Het tuinconcert werd na-
melijk afgesloten met een officiële huldiging. 
Maar liefst vier jubilarissen mochten het bij-
behorende speldje ontvangen uit handen van 
een vertegenwoordiger van de Brabantse Bond 
van Muziekverenigingen. John van der Heijden 
(25 jaar lid) kon helaas niet aanwezig zijn. De 
overige jubilarissen, Mariël van den Heuvel-
Brugmans (25 jaar lid), Paul van Vijfeijken (40 
jaar lid) en Karel Bijvelds (50 jaar lid!) kregen 
het meteen opgespeld. Natuurlijk zette ook de 
voorzitter de leden in het zonnetje. Met een 
kijkje in het muzikale leven van deze muzikan-

ten bleek wat zij voor O&U betekend hebben 
en nog steeds betekenen. 50 jaar lidmaatschap 
maakt dat je op een avond als deze het laatste 
woord mag hebben, daarom sloot Karel de hul-
diging af. “Want je rijdt niet 50 jaar lang, elke 
vrijdag vanuit Boekel naar Beek en Donk, als er 
niet een geweldige vereniging op je wacht”, zo 
concludeerde Karel.

O&U huldigt jubilarissen tijdens tuinconcert 

Vlnr. Paul van Vijfeijken, Mariël van 
den Heuvel-Brugmans en Karel Bijlvelds 
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Mooi UIT in Laarbeek

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

Uitjes voor groepen 
van 6 tot 200 personen!

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

Outdoor 
Laarbeek

Gezocht: Lieve, knappe, slimme prinses 
die niet te hard praat

Mariahout – Iedereen kan de leden van toneelver-
eniging Mariahout helpen te zoeken naar een lieve, 
knappe, slimme prinses die niet te hard praat. Dit 
kan op 18, 27 en 30 juli in het Openluchttheater 
Mariahout. Dit jaar wordt ‘De prinses op de erwt’ 
opgevoerd.

Sprookjes
Ben je vorig jaar naar ‘De nieuwe kleren van de 
keizer’ geweest of heb je genoten van ‘Roodkapje’ 
met een hele serie wolven? Dan wil je ‘De prinses 
op de erwt’ zeker niet missen. Toneelvereniging 
Mariahout heeft al jaren de traditie om bekende 
sprookjes in een nieuw, verrassend jasje te steken. 
Sasha ter Mors bewerkte het bekende sprookje en 
voert ook de regie van het stuk. Humor en creati-
viteit voeren bij het gezelschap de boventoon. De 
spelersgroep bestaat uit een hechte groep spelers 
van alle leeftijden. Zij weten het publiek te boeien. 
Zelfs kinderen vanaf vier jaar hebben genoeg te 

zien en te beleven aan het schouwspel. Een stuk 
voor jong en oud. 

’s Avonds naar het theater?
De eerste zaterdag van de grote vakantie, 18 juli,  
als de zon wat lager staat en de blaadjes zachter 
gaan ritselen, speelt Toneelvereniging Mariahout 
het sprookje om 19.00 uur. Vaste bezoekers we-
ten het al, de bijzondere sfeer laat de sprookjes nog 
meer tot leven komen. Durf je de spanning niet aan 
dan kun je 27 en 30 juli om 14.30 uur in het theater 
terecht. Misschien kun je dan een echte prins ont-
moeten of te gast zijn in een heel bijzonder dorp. 
Toneelliefhebbers weten het; Een sprookje van to-
neelvereniging Mariahout is altijd bijzonder.

De prinses op de erwt, 18 juli om 19.00 en 17 en 
30 juli om 14.30 in Openluchttheater Mariahout. 
Meer informatie:
www.toneelverenigingmariahout.nl. 

Laarbeek – Afgelopen week werd middenin het 
gerstveld van de Brabantse Kluis door betrokke-
nen in het kader van het Boer Bier Water project 
geproost op een mooie, vruchtbare oogst van de 
eerste wintergerst. 

Boer, Bier Waterproject
De bodem in de omgeving Laarbeek herbergt wa-
ter van topkwaliteit. Een aantal locale boeren heeft 
daarom de handen ineengeslagen met Gemeente 
Laarbeek, ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa & Maas 
en de locale Rabobank om de bodem en het water 
waar zij mee werken gezond te houden. 

Grondstof
Het was niet het eerste perceel dat werd gemaaid 
in het kader van het Boer, Bier Waterproject. Er is 
in Laarbeek 38 hectare winter- en zomergerst inge-
zaaid. De komende tijd zal dit worden geoogst en 
vervolgens door Bavaria voor het ‘Swinckels’ bier 
worden gebruikt.

Fietsroute
Om de verhalen achter het Boer Bier Water Project 

te ontdekken, is er een fietsroute uitgestippeld van 
ongeveer 35 kilometer. Deze fietsroute voert niet 
alleen langs de schitterende gerstvelden maar ook 
langs de boeren die actief zijn binnen het project. 
Het volledige boekje met fietsroute is te verkrij-
gen bij het Bavaria Brouwerijcafé aan de Heuvel 
in Lieshout. Het Brouwerijcafé vormt het start- en 
eindpunt van de route.

Redacteur: Ans van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Vanaf september stelt het team 
van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel zich 
kwetsbaar op naar elkaar. Stichting LeerKRACHT 
is namelijk een stichting die verbetering van het 
onderwijs voorstaat. Minke Westra directeur van 
basisschool Brukelum, licht een en ander toe tij-
dens een gesprek. 

Mevrouw Westra, wat betekent aansluiting bij 
deze stichting voor het team?
“Dat we elke dag bewust bezig zijn met het verbe-
teren van de kwaliteit van het lesgeven en dus met 
onszelf. Er is een coach benoemd vanuit het team 
voor het team. Carla Hanssen gaat deze nieuwe 
uitdaging aan. Dat betekent dat zij zelf niet actief 
voor de klas zal staan, maar vooral sturend en coa-
chend aan de slag gaat.”

Waren jullie niet altijd al bezig met kwalitatief 
goed onderwijs dan?
“Jazeker wel, maar we zijn er als team van over-
tuigd dat het nog beter kan en daar willen we ons 
voor inzetten. We zullen openstaan voor kritiek van 
elkaar en voor elkaar. Leerkrachten zullen regelma-
tig bij elkaar in de klas meekijken tijdens de lessen. 
Daarna zullen er evaluatiegesprekken zijn en terug-
koppeling van elkaars op- en aanmerkingen.”

Wat gaan de kinderen en ouders hiervan merken?
“Niets, tenminste niet rechtstreeks, is onze intentie. 
Wel in de zin van nog betere begeleiding en nog be-
tere kwaliteit van lesgeven aan de kinderen. Een van 
de belangrijkste nieuwe elementen is wel het (leren) 
bespreekbaar maken van problemen. Niet alleen met 
elkaar, maar ook voor leerlingen onderling. Wij zijn 
ervan overtuigd dat dit in onze huidige maatschappij 
een verrijking zal zijn. Dat als leerlingen al jong leren 
om problemen met elkaar te bespreken en uit te pra-
ten ze hier hun hele leven plezier van zullen hebben.”

Hoe gaat de implementatie verlopen?
“We doen dit samen met een basisschool in 
Geldrop. Binnen ons team worden we in twee 
groepen verdeeld. De eerste groep start in sep-
tember, de tweede groep in januari. Op die manier 
kunnen we elkaar ook actief ondersteunen bij het 
aanleren van nieuw gedrag.”

Hoe lang gaat het duren voordat dit goed loopt?
“Het is een tweejarig project . Uit onderzoek is 
namelijk gebleken dat twee jaar voldoende is om 
nieuw gedrag te laten landen. De stichting leer-
KRACHT gaat er daarom ook vanuit dat zij zichzelf 
in 2020 kan opheffen. Wij hebben er zin in met 
zijn allen.”

Basisschool Brukelum sluit zich aan bij 
stichting LeerKRACHT

Proosten op een vruchtbare oogst
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Boerdonk - Waarschijnlijk onder zonnige 
omstandigheden wordt op 30 augustus 
in Boerdonk de 1e editie van de Buffelrun 
gehouden.  Het parcours van de 5 km en 
10 km is inmiddels bekend en ook de 
hindernissen zijn op papier al uitgewerkt. 
En men kan je verzekeren dat het dikke 
pret wordt. 

Er is voldoende water, modder en klei om 
doorheen te worstelen. Er zijn klim- en 
klauterhindernissen maar ook plaatsen 
waar je moet kruipen en tijgeren. Voor 
een aantal deelnemers is het een wedstrijd 
tegen de klok. De echte sportlui bepalen 
voor zichzelf een tijd en gaan daar dan 
voor. Elke hindernis is een uitdaging die 
zo snel mogelijk genomen moet worden; 
opgeven is geen optie en even uitrusten 
evenmin. De organisatie kan je verzeke-
ren dat je volop aan je trekken komt als je 
de buffelrun op die manier wilt doen. Een 

groot deel van het deelnemersveld maakt 
die tijd niet zoveel uit. Meedoen, een 
hoop lol beleven, uitgeput geraken en dan 
even een rustpauze inlassen en uiteinde-
lijk ook de finish bereiken, onherkenbaar 
door de dikke lagen modder op je gezicht 
en lijf. Lol met elkaar en lol om de leuke 
maar wel uitdagende hindernissen. Voor 
degene die dat zoeken kan de organisa-
tie ook die gerust stellen. Op deze manier 
de buffelrun doen is evengoed mogelijk.  
Na de buffelrun gelopen te hebben, is er 

gelegenheid om je enigszins schoon te 
maken, om te kleden en dan te genieten 
op het terras van een drankje, een hapje 
en vrolijke muziek. Voor kinderen is volop 
vermaak aanwezig dus je kunt de hele 
middag lekker genieten van je prestatie.

Opgeven voor de Buffelrun kan nog tot 
16 augustus via www.buffelrun.nl maar 
wacht niet te lang. Er is een maximum 
gesteld aan het aantal inschrijvingen. 
Buffelrun Boerdonk: Be There!

Boerdonk - Even na tweeën rijdt een 
rode limousine door Boerdonk op vrijdag 
10 juli. Wie komt een bezoek brengen 
aan Boerdonk? Wat doet deze limo in 
Boerdonk? 

Hij is bestemd voor het vervoer van de 
kinderen van groep 8. Het is vandaag 
hun laatste vrijdag op basisschool St. 
Nicolaas. Reden voor een feestje, vonden 
de ouders van deze kinderen. In Hawaii-
stijl gingen ze naar De Rooye Plas om 
daar te waterskiën. Ook mochten ze op 
de ‘banaan’ achter de speedboot. Het 

avondprogramma bestond uit een heerlij-
ke barbecue en daarna nog een gezellige 
disco. Omstreeks twaalf uur was iedereen 

moe, en het feest afgelopen. Allemaal 
succes op het voortgezet onderwijs. 

Boerdonk - Het wordt knallen op de 
laatste avond van de laatste editie, 
op 30 en 31 oktober, van het herfst-
weekend. De organisatie heeft alle 
registers open gegooid en een cabare-
tavond georganiseerd waar je je vin-
gers bij aflikt.

Wai, Niks en ’n Bietje, Tadaa, Spuit Ellef 
en Striepke Veur zorgen voor een fan-
tastische avond waarbij je alleen maar 
hoeft te zitten en kijken. Het lachen 
komt vanzelf. De kaartverkoop voor 
deze avond, die je niet mag missen, 
start na de vakantie in Den Hazenpot. 
Schrijf dat ook maar vast op de kalen-
der. Dus in de week van 1 september 
start de kaartverkoop. Niet vergeten 
kaarten te bestellen want op is op! 

Verder is er op vrijdagmiddag voor de 
senioren een kaart- en spellenmid-
dag, voor de jeugd vrijdagavond la-
sergamen en casinospelen en voor de 
kleintjes  op zaterdagmiddag spelletjes 
en knutselen. De organisatie stichting 
herfstweekend rekent op uw komst en 
deelname.

MooiBoerdonk

50% KORTING
ACTIEARTIKELEN ZIJN VOORZIEN VAN ACTIE/KORTINGSTICKER

30% KORTING PER STUK30% KORTING PER STUK

 VANAF 2 STUKS VANAF 2 STUKS

SALE
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

SALESALESALESALE IS BEGONNEN,
VELE ARTIKELEN NU AFGEPRIJSD!

DE

Sport en plezier tijdens Buffelrun

Reden voor een feestje op basisschool St. Nicolaas Herfstweekend Boerdonk 

In- en verkoop van 
gebruikte meubels

www.deijkers
meubelen.nl

Nijverheidsweg 2a, 
Helmond

06-52 07 27 55
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Lieshout/Mariahout – De leden 
en leiding van Scouting Lieshout-
Mariahout hebben zaterdag 11 juli 
gezamenlijk het  seizoen 2014 – 2015 
succesvol afgesloten. Met het spel-
thema Expeditie Robinson werd er op 
het terrein, rondom de eigen Blokhut 
’t Luyts honk, afwisselend genoten 
van allerlei wateractiviteiten en ge-
streden voor de overwinning.  

Schitterend weer en een, met allerlei 
attributen, ingericht scoutingterrein 
vormden de ingrediënten voor een 
gezellige afsluiting van het seizoen 
2014-2015. Naast de reeds aanwe-
zige kabelbaan, klimtoren en kamp-
vuurplaats, was door de  scouts tij-
dens de afgelopen bijeenkomsten een 
picknicktafel (met schaduwplaatsen) 
gepionierd en was er door de leiding 
een ‘natte hoek’ gecreëerd met een 
buikschuifbaan, tuinslangen en sproei-
ers. Rondom het thema Expeditie 
Robinson waren er daarnaast een aan-
tal proeven opgesteld voor de leden 
van de verschillende speltakken. De 
middag werd hiermee zowel inspan-
nend als ontspannend ingevuld. 

Na de officiële opening werden de le-
den van de verschillende speltakken 
willekeurig gemengd en verdeeld in 
een team Noord, Oost, Zuid en West. 
Door deze teams werd gestreden voor 
‘diamanten’, waarmee secondes voor-
sprong gekocht konden worden voor 
het finale-spel. 

De eerste proef stond in het teken van 
samenwerking en behendigheid; in 
koppels diende een bal, zonder deze 
met de handen aan te raken, over 
een parcours verplaatst te worden. 
Bij de tweede proef draaide alles om 
smaak. In afgesloten bakjes kregen 
de leden willekeurige etenswaren 

voorgeschoteld. Om beurten moest 
er een hap genomen worden van o.a. 
smakelijkheden als zult, gember en 
ansjovis. Het team wat als eerste alles 
geprobeerd had verdiende een dia-
mant. De derde proef bestond uit een 
krachtmeting, waarbij door middel van 
touwtrekken het sterkste team een di-
amant kon verdienen.

Na de ‘samensmelting’, waarbij met 
broodjes hamburger en frikandel de 
hongerige magen weer gevuld konden 
worden, was het tijd om individueel 
de laatste diamanten te verdienen op 
de evenwichtsbalk. Trots met de ver-
diende diamanten maakten de leden 
zich daarna per speltak op  voor het 
finalespel. Elke diamant leverde enkele 
seconden voorsprong op ten opzichte 
van de andere leden van de speltak. 
Het finalespel omvatte een lastig par-
cours, dat om snelheid, behendig-
heid, kracht en inzicht vroeg, met als 
afsluiting een groot houten blok voor 
het betere spijkerwerk. Diegenen die 
het parcours en spijkerslaan als eer-
ste afgerond hadden, mochten zich 

de winnaar van zijn speltak noemen. 
Na de huldiging van de kampioenen 
werd de opkomst afgesloten met een 
verkoelend ijsje waarmee ook een suc-
cesvol seizoen 2014-2015 ten einde 
kwam.
 
Leden en leiding van Scouting 
Lieshout – Mariahout wensen iedereen 
een prettige zomervakantie en willen 
eenieder die het afgelopen seizoen tot 
een succes hebben gemaakt nogmaals 
hartelijk danken. Met name willen zij 
hierbij nog noemen de familie Vogels 
uit Gemert voor hun grote picknick-
tafel en Café-Zaal De Zwaan uit Beek 
en Donk, die door hun schenking van 
een grote set tafels, stoelen, servies en 
bestek, de inrichting van hun blokhut 
verder gecompleteerd hebben.

De leden en leiding van Scouting 
Lieshout – Mariahout  gaan zelf ook 
genieten van de zomervakantie om 
vanaf 31 augustus weer met her-
nieuwde energie te starten met sei-
zoen 2015-2016.

Zondag 27 september is het zover. 
Meer dan dertig verschillende orga-
nisaties en verenigingen uit Beek en 
Donk presenteren zich tijdens Buur-
tendag op actieve wijze. Het is dan 
ook zeer de moeite waard deze da-
tum alvast in uw agenda te noteren.

Ontmoeten en buurten
Een dag waarop Beek en Donkena-
ren elkaar ontmoeten, actief ervaren 
wat er zoal in hun dorp te doen is en 
in gesprek gaan met de Dorpsraad 
over de plus- en minpunten van hun 
woonplaats. Dat was het doel dat de 
Dorpsraad voor ogen had. Samen 
met Dorpsondersteuner voor Beek en 
Donk, Henrie Bouwmans, werd Buur-
tendag bedacht. Bij de organisaties in 
Beek en Donk bleek het idee in goe-
de aarde te vallen, want zij hebben 
zich inmiddels massaal aangemeld. 
ViERBINDEN is trots dat het evene-
ment dankzij de goede samenwer-
king tussen de Dorpsondersteuner en 
de Dorpsraad zo goed van de grond 
komt.

Locatie
Buurtendag speelt zich af rondom het 
Ontmoetingscentrum, Kindcentrum 
de Raagten, dierenpark ’t Regtereind 
en de Muziektuin. Een groot en uit-
gestrekt terrein waar het de hele dag 
zal bruisen van de activiteiten. Door 
het volgen van de speurtocht voor 

kinderen of  de oriëntatiewandeltocht 
hoeft u niets te missen en doet u alle 
locaties aan.

Open dag
Een groot aantal organisaties heeft 
Buurtendag aangegrepen om een 
open dag te organiseren. De scouting 
zorgt voor een kampvuur en een 12 
meter hoge klimwand. Sportieve tie-
ners wagen zich bij Tienerwerk Boe-
merang op de storm- en hindernis-
baan. Bij Omroep Kontakt kunnen de 
bezoekers naast het bekijken van de 
studio hun mening geven over Beek 
en Donk in de ‘babbelbox’. Ook die-
renpark ’t Regtereind, Howeko en de 
bibliotheek zijn de hele dag geopend 
voor geïnteresseerden.

Voor jong en oud
Het programma van Buurtendag is 
breed georiënteerd. De jeugdgemeen-
teraad zal aanwezig zijn om te laten 
zien waar zij zich mee bezighoudt en 
Kindcentrum de Raagten organiseert 
een ruilmarkt voor speelgoed. Scoot-
mobielpark Laarbeek zorgt voor een 
hindernisbaan waar iedereen zelf een 
ritje op een scootmobiel kan ervaren. 
KBO Beek en Donk laat zien wat zij 
in huis heeft voor 55-plussers en de 
Buurtbus Laarbeek en Volkstuinver-
eniging Beek en Donk laten zien dat 
zij er zijn voor jong en oud.

Van sport en hobby tot gezondheid
Boksclub Laarbeek, tennisvereniging 
’t Slotje en Biljartvereniging ’t Cen-
trum verzorgen demonstraties, wed-
strijden en trainingssessies terwijl de 
leden van Fotoclub ’t Objectief in 
een kleine studio uitleg geven over 
het maken van goede foto’s. Altijd 
al willen weten hoe een AED werkt, 
wat EHBO allemaal inhoudt, hoe u 
zelf uw gezondheid kunt verbeteren 
met behulp van de MIR-methode of 

wat de Zonnebloem precies doet? Tij-
dens Buurtendag maakt u laagdrem-
pelig een praatje met de betreffende 
organisaties om er achter te komen. 
Net als met de Stichting Gezamenlijke 
Collecten, de Wereldwinkel of natuur-
lijk Welzijnsorganisatie Vierbinden.

Kijken en luisteren
Bijkomen van al het buurten? Dan zijn 
de concerten van Harmonie O&U en 
seniorenkoor Joachim of de mode-

show van de Kledingbank Laarbeek 
een goede gelegenheid om op adem 
te komen. Net als de ludieke presen-
tatie van Stichting het Oude Raadhuis 
en het open podium.

Programma
Duizelt het u van deze diversiteit aan 
activiteiten? In de loop van september 
verschijnt een overzichtelijk program-
ma, dus houdt u vooral de berichtge-
ving in de gaten.

Voor ons doemen de onheilspellen-
de contouren van een vervaarlijk 
donker bos op. Een sliertje maan-
licht valt tussen de bladeren door, 
maar is niet voldoende om daad-
werkelijk iets te onderscheiden van 
wat er een enkele meters voor ons 
gebeurt. ‘Moeten wij daar echt al-
leen in, meester?’, klinkt het licht
verontwaardigd naast me. ‘Ja hoor, 
jullie gaan op zoek naar dit soort 
platen’, en knip, de zaklamp springt 
aan en schijnt recht op een poster 
met daarop een beeltenis van een 
mogelijke ‘moordenaar’. ‘Jaja, tu-
urlijk, wij weten allang dat dit al-
lemaal nep is, meester! Kom, we 
gaan, er gebeurt toch niks.’ Op dat 
moment klinkt een ijselijke kreet 
vanuit het bos en draait de dappere 
van zojuist direct om. ‘Euhm, ww-
wat was dddddat?’ Het blijft even 
stil en het wit van de ogen is opval-
lend zichtbaar bij het kwartet groep 
8-ers. Zij moeten zo meteen tóch 
het bos in om op zoek te gaan naar 
aanwijzingen, want de moord moet 
opgelost worden. ‘Ik ga niet meer, 
hoor. Ik ben gek. Die schreeuw, 
neenee, mij krijg je daar niet meer 
in!’ Lieke klinkt vastberaden en de 
rest knikt, schudt en praat graag 
met haar mee. 

‘Meester, wat ga jij nu doen, blijf 
hier, blijf hier!!!!!’ Maar de meester 
loopt gewoon door naar de poster 
waarop de eerste aanwijzing te vin-
den is. ‘Jongens, kom, wie moet 
dit voorstellen op deze plaat? Help 
eens even!!’ Van een tiental meters 
afstand klinkt een hoop gemopper 
en gemekker, totdat Julian over de 
angst heen stapt en naar het lichtje 
toe drentelt. ‘Kom mee, helden, wij 
klaren dit klusje wel even.’ Na wat 
aarzelingen volgen de andere heer 

en beide dames, innig gearmd, dat 
dan weer wel. Overigens, het levert 
een uniek plaatje op, aangezien het 
nou net niet een drietal is wat je zo 
snel zo liefelijk bij elkaar ziet staan. 
‘Ik zal even een stukje met jullie mee-
lopen, laat je zien waar je op moet 
letten en dan ga je zelf verder!’, 
deelt meester mede. Protesten 
alom, zelfs nog tijdens het lopen, 
waardoor de jeugd niet in de gaten 
heeft dat meester al lang vertrokken 
is. Verderop, op de terugweg naar 
de blokhut hoort de meester ze nog 
roepen: ’Meester, waar ben je? Kom 
terug!!!’ Helaas voor hen, ze zullen 
de route nu zelf moeten volgen. Ge-
lukkig wacht er bij terugkomst een 
lekker kopje bloedsoep. Dan kun-
nen de helden even tot rust komen 
na een nachtelijke en onderzoe-
kende wandeling. Hopelijk wordt de 
moord wel opgelost, anders wordt 
het nog een lange nacht! 

Mees Joost 

Op kamp: nachtelijke wandeling
COLUMN

BUURTENDAG

Een archieffoto van de Gezondheidsmarkt in januari 2014

ViERBINDEN.NL

Scouting Lieshout-Mariahout sluit een 
succesvol seizoen af 

De leden van scouting Lieshout – Mariahout zitten klaar voor de smaak proef

Bruisend en divers programma tijdens Buurtendag
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Mariahout - ‘Kijk, hier heb je Special 8, 
Special 8 op ééééén!!’ Het laatste lied 
galmde door een zonnig openluchtthea-
ter in Mariahout. De 2e voorstelling van 
de afscheidsmusical ‘De Kokcode’ was 
aanbeland bij het einde. De 24 school-
verlaters lieten zich nog eenmaal horen, 
voordat zij een welverdiend applaus 
mochten ontvangen. 

Ook in de middag was er een knappe 
voorstelling te bewonderen. De kinde-
ren van de eigen Bernadetteschool de-
den enthousiast mee op de klanken van 
‘Bewegen is gezond’ en ‘Kabouter Plop’. 
Er werd aandachtig geluisterd naar de 
spelers en speelsters op het podium. Het 
verhaal tussen de beide restaurants (La 
Herman en de Placmac) was er eentje om 
van te smullen en dat was ook goed te zien 
aan de vele gasten die eerst bij La Herman 

en daarna bij de Placmac kwamen. Dat 
uiteindelijk beide restaurants samen zou-
den gaan en ook hulpkok Connie weer 
werd gevonden, dat gaf eenieder weer 

een goed gevoel. Want samen bereik je 
meer dan alleen. En dat heeft The Special 
8 dit schooljaar prima weten te tonen. Een 
speciaal jaar met een speciaal einde! 

Mooi UIT in Laarbeek

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Prinses op de erwt
Zaterdag 18 juli 19:00

Cowboy Billie Boem
Maandag 20 juli 14:30

SPARTAN COLOR EXPERIENCESPARTAN COLOR EXPERIENCE
ZONDAG 30 AUGUSTUS

AGENDA
EVENEMENTEN

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

LEGEND OF THE 90’S
VRIJDAG 28 AUGUSTUS

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

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

SPORTPARK ‘T HEEREIND | VANAF 20.00U 

MENTAL THEO
DJ JEAN & MC MARON HILL

FUNKMASTER B | J-SPOCK

The Special 8 spettert van het podium

Thijs en Teun 
mogen een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Beek en Donk - Tom Verbrugge ontving 
donderdag 9 juli, uit handen van een van 
de hoogleraren aan de faculteit dieren-
geneeskunde te Utrecht, het diploma 
van veearts. De diploma-uitreiking 
vond plaats in een van de zalen in de 
Domtoren van Utrecht. 

De voorzitter van de examencommissie 
roemde Tom om zijn behaalde resultaten 
met name de praktische vaardigheden. 
Hilariteit ontstond, toen de voorzitter aan 
de hand van ingezonden foto’s en verha-
len door vriendin. vrienden en medestu-
denten, een boekje open deed over het 
wel en wee tijdens de studietijd van Tom. 
Met wat rood achter de oren werden de 
ouders en andere aanwezigen bijgepraat 
over nachtelijk taferelen in het Utrechtse 

uitgaansleven tot en met de hoogste 
biernota binnen de universiteit. Sommige 
verhalen en foto’s kun je beter persoon-
lijk lezen, gaf de voorzitter aan en voegde 
hier aan toe deze niet geschikt te achten 
om nu hier voor te lezen.

Vervolgens vroeg de voorzitter naar 
uitkomsten van zijn onderzoekstage in 
Ecuador en zijn afstudeerspecialisatie op 
het gebied van varkens. Op de vraag hoe 
ziet je toekomst er qua werk uit, kon Tom 
bevestigen dat hij direct na zijn eindge-
sprek ongeveer een maand geleden een 
arbeidscontract en dus een baan heeft 
binnen dierenartsenpraktijk Groenlo. Na 
het uiten van complimenten vond de 
voorzitter het noemenswaardig om nog 
mede te edelen dat Tom naast het leven 

als student met daarbij de pittige studie 
ook nog tijdens zijn gehele studie van 
7 jaar bijbaantjes had en actief was bij 
sportverenigingen. Hij had zelfs tijd om 
ook nog een jaar als bestuurslid te funge-
ren, zeer bijzonder. Bij het overhandigen 
van diploma veearts feliciteerde hij Tom 
namens Universiteit dierengeneeskunde 
Utrecht van harte. Aanwezigen beant-
woordden dit met een daverend applaus.

Geslaagde dierendokter: Tom Verbrugge

Tom Verbrugge (r)

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Laarbeek - Het is voor tafeltennisvereni-
ging ATTC’77 inmiddels een vaste traditie 
geworden om het seizoen af te sluiten met 
het verrassingstoernooi, wat dus eigenlijk 
geen verrassing meer is, maar een goede 
traditie moet erin gehouden worden. 

Op vrijdag 10 juli waren 26 leden en twee 
partners naar de hal gekomen om op een 
ludieke wijze bezig te zijn met de tafelten-
nissport. Iedereen speelde 7 dubbelwed-
strijden en de kaarten beslisten tegen wie 
men speelde. Geen enkel dubbel verliep 
normaal. Zo werd er gespeeld zonder netje, 
met de verkeerde hand, met een softbal, 
met bekertjes op tafel om extra punten te 
scoren, met een badmintonracket, met een 

snijplank en een potje waarbij je alleen de 
ballen in je eigen vak terug mocht slaan. 
Kortom het leverde hilarische taferelen op 
waarbij iedereen veel lol had. 
Uiteindelijk werden willekeurig nummers 
getrokken zodat iedereen gelijke kans op 
een prijs had. Om het verrassingselement er 
toch een beetje in te houden, waren de prij-
zen ingepakt. Rond middernacht werd de 
hal gesloten. Vanaf maandag 24 augustus 
zal de zaal weer open zijn voor trainingen 
en vrijspelen. Iedereen die het leuk vindt, is 
welkom om eens een kijkje te komen ne-
men. De zaal is open op maandag-, woens-
dag- en donderdagavond en vrijdagmorgen 
(zie ook www.attc77.nl). 

Nieuw vanaf 4 oktober 2015 is de vrije in-
loop van 10.00 – 12.00 uur elke zondag-
ochtend. Iedereen kan dan vrijblijvend een 
balletje komen slaan in de gymzaal aan de 
Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk - Het was al een tijd gele-
den dat er een junior-senior toernooi ge-
organiseerd was bij T.V. ’t Slotje. Reden 
voor initiatiefneemster Margo van de Pol 
hier verandering in te brengen. Iedereen 
die bij de tennisclub Margo tegenkwam, 
kon rekenen op de vraag “Heb je het 
inschrijfformulier al ingevuld? Volgens 
mij heb ik het nog niet gezien. Geen 
probleem, wat is je naam? Dan meld 
ik je aan en zie je de 12de!” Door haar 
enthousiasme was de opkomst dan ook 
geweldig op 12 juli. Een record van 60 
teams met 120 deelnemers en een grote 
aanhang supporters vulde het terrein van 
de tennisclub. 

Om 13.00 uur startten de eerste wed-
strijden op alle 8 tennisbanen en 3 mi-
nivelden. Op alle banen werden gezel-
lige en sportieve wedstrijden getennist 
waarbij lachende kinderen de boventoon 

voerden. Naast de tenniswedstrijden 
werden de pauzes gevuld met spelletjes 
zoals ping-pong, darten en sjoelen. Als 
afsluiter van het wedstrijdelement werd 
er om 17.00 uur een meter opgebouwd 
die de snelheid van de service liet zien op 
een groot bord. Hier zagen ze de fana-
tieke pappa’s toch een tandje bijzetten en 
ze wilden natuurlijk niet onderdoen voor 
de buurman. Onder luid gejuich werd er 
door Jan Crooymans een perfecte service 
geslagen van maar liefst een snelheid van 
156 km/uur. Helaas telde deze niet meer 
mee voor de puntentelling.

Na al deze inspanning werden alle deel-
nemers getrakteerd op een geweldige 
barbecue. Om 19.00 uur sprak voorzit-
ter Wim van de Burgt een dankwoord 
uit naar alle vrijwilligers, sponsoren en 
deelnemers die van deze regenachtige 

dag een zonnig succes hebben gemaakt. 
Na alle bekendmakingen van de 1ste en 
2de plaatsen uit alle poules, werden de 
winnaars van de wisselbeker bekendge-
maakt. Deze eer als winnaars van het 
junior-senior toernooi 2015, ging naar  
Evan en Marcel Verkuijlen. 
Einde van een geweldige dag, sportief 
toernooi en wederom gezellig evenement 
van tennisvereniging ’t Slotje. Iedereen 
nogmaals bedankt en tot volgend jaar.

Sportend Laarbeek

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Calvé pindakaas
pot à 350 gram

1.85-2.39

W 29 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

1.00
kilo 2.86

Het talent van deze week, Evan Verkuijlen,  kan zijn bon tot 
donderdag 23 juli ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Evan Verkuijlen

Evan Verkuijlen is winnaar van het 
juniortoernooi 2015 van TV ‘t Slotje.

T E N N I S
Evan Verkuijlen
T E N N I S

tennis Junior-Senior toernooi een 
daverend succes

Uitslagen wedstrijden
Poule Carlo & Irene   1ste Peer en Ferry Raijmakers   2de Rico en Roland Meegens
Poule Nick & Simon  1ste Maud en John van Oosterwijk  2de Teun Jongmans en Marcel Houdijk
Poule Buurman & Buurman  1ste Wouter en Anita de Jong  2de Kim vd Broek en Willeke Tenback
Poule Mario & Louigi  1ste Toon vd rijdt en Theo Rooijakkers  2de Thijs en Mark Engels
Poule Phinias & Ferb  1ste Timo en Carsten Hocks    2de Wessel en Annie van Bommel
Poule Tom & Jerry   1ste Max en Maikel vd Broek   2de Ties en Ferdy Raijmakers
Poule Zack & Cody   1ste Liam en Bas Jacobs    2de Max en Frank Jeurgens
Poule Suske en Wiske  1ste Nienke vd Rijdt en Hanneke Biemans 2de Meike en Marcel Lahaije
Poule Ronald & Frank  1ste Colin Leenders en Marieke Daelmans 2de Daphne en Angela Graat
Poule Knabbel en Babbel  1ste Ines en Hein Hamelijnck   2de Lucas en Jan Crooijmans
Poule Fred en Wilma  1ste Milan en Fred Bakker   2de Naomi en Edward Klomp
Poule Timon en Pumba  1ste Meike en Rosita van Oosterwijk  2de Jade en Toine Dekkers
Poule Bassie en Adriaan  1ste Evan en Marcel Verkuijlen  2de Rive van Bokhoven en Sasha Groos
Poule Hans en Grietje   1ste Laura en Tonia Jacobs   2de Noa Verhoeven en Piet Heijl

atletiek Jordi van der 
Kuijlen 4e op 
100m sprint

Beek en Donk/Helmond – In Vught 
werd het Zuid-Nederlands kampioen-
schap Atletiek voor junioren gehou-
den op zondag 12 juli. 

De Beek en Donkse Jordi van der 
Kuijlen, lid van Atletiek Helmond, be-
haalde hierbij een knappe 4e plaats op 

de 100m sprint. Hij finishte in een tijd 
van 11.91. Jordi is nog niet zo lang be-
zig met atletiek en hij combineert dit 
met voetballen bij Sparta’25.

Jordi in het blauwe shirt met startnummer 506

TTC’77 sluit seizoen traditiegetrouw aftafeltennis

Winnaars verrassingstoernooi

RESTAURANT HET VEERHUIS
BOERDONK 0492-461889

DEELNEMER VAN ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE

0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Tennis Quiz:  1ste Maud en John van Oosterwijk 
Sjoelen:  1ste Evan en Marcel Verkuijlen
Darten: 1ste Lucas van Deursen en Arjen Staal
Ping-Pong:  1ste Timo en Carsten Hocks
Servicekanon:1ste Ilse Rooijakkers en Bowen Straatman

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZONDAG 19 JULI 2015

Apenstreken: 

10:45

Beestenboot: 

11:00 13:15

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45 16:00

Code M: 

13:30

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 2D: 

15:30

Jurassic World 3D: 

19:00 21:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Rendez Vous: 

21:15

Spangas in Actie: 

15:30

Terminator: Genisys 3D: 
18:45 21:30

The Age of Adaline: 

18:45 

MAANDAG 20 JULI 2015

Beestenboot: 

11:00 13:15

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45 16:00

Code M: 

10:45 13:30

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 2D: 

15:30

Jurassic World 3D: 

19:00 21:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Rendez Vous: 

21:15

Spangas in Actie: 

15:30

Terminator: Genisys 3D: 
18:45 21:30

The Age of Adaline: 

18:45

WOENSDAG 15 JULI 2015

Beestenboot: 

13:45

Binnenstebuiten 3D: 

13:45 16:00

Code M: 

16:00

Jurassic World 3D: 

19:45

Magic Mike XXL: 

20:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Rendez Vous: 

20:00

Spangas in Actie: 

13:30 15:45

Terminator: Genisys 3D: 
19:45

DONDERDAG 16 JULI 2015

Jurassic World 3D: 

19:45

Magic Mike XXL: 

20:00

Rendez Vous: 

20:00

Terminator: Genisys 3D: 
19:45

VRIJDAG 17 JULI 2015

Binnenstebuiten 3D: 

16:00

Code M: 

16:00

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 3D: 

19:00 21:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 3D NL: 

16:00

Rendez Vous: 

21:15

Spangas in Actie: 

16:00

Terminator: Genisys 3D: 
18:45 21:30

The Age of Adaline: 

18:45

ZATERDAG 18 JULI 2015

Apenstreken: 

10:45

Beestenboot: 

11:00 13:15

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45 16:00

Code M: 

13:30

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 2D: 

15:30

Jurassic World 3D: 

19:00 21:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Rendez Vous: 

21:15

Spangas in Actie: 

15:30

Terminator: Genisys 3D: 
18:45 21:30

The Age of Adaline: 

18:45

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 18 juli t/m 30 aug 2015

alle films tot 12:00 uur:

DE ZOMERVAKANTIE 

VIER JE BIJ  

INDUSTRY!

WIJ HEBBEN  

AIRCO, IJS ÉN  

DE TOFSTE FILMS!

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

    DINSDAG 21 JULI 2015

     LET OP: GESLOTEN! 

WOENSDAG 21 JULI 2015

Apenstreken: 

10:45

Beestenboot: 

11:00 13:15

Binnenstebuiten 3D: 

11:15 13:45 16:00

Code M: 

13:30

De Reunie: 

19:00

Jurassic World 2D: 

15:30

Jurassic World 3D: 

19:00 21:45

Magic Mike XXL: 

21:30

Minions 2D NL: 

11:00

Minions 3D NL: 

13:30 15:45

Rendez Vous: 

21:15

Spangas in Actie: 

15:30

Terminator: Genisys 3D: 
18:45 21:30

The Age of Adaline: 

18:45

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!
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Aarle-Rixtel - De jaarlijkse verschie-
ting om de Jo van de Elsentrofee bij 
Handboogschutterij de Eendracht 
vond donderdag  9 juli plaats op de 
doel in Aarle-Rixtel. Bij deze on-
derlinge wedstrijd is het de bedoe-
ling om op of zo dicht als mogelijk 
bij je jaargemiddelde te schieten. 
Dit jaargemiddelde wordt pas na de 
wedstrijd bekend gemaakt om de 
spanning tijdens de wedstrijd er in te 
houden. De 13 aanwezige schutters 

maakten er een gezellige en vlotte 
wedstrijd van.

De verschillen waren bij de eerste 
5 schutters erg klein en 8 Schutters 
wisten door hun jaargemiddelde te 
schieten. Winnaar van de Jo van de 
Elsentrofee 2015 werd Frank Schepers. 
Hij wist evenals Paul van Bakel exact 
zijn jaargemiddelde te schieten maar 
Frank schoot een 9 na en Paul een 0.

badmintonDe Tennisnacht bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Voor de jeugd van ten-
nisvereniging ’t Slotje werd afgelopen 
weekend ‘de Tennisnacht’ georgani-
seerd. Hierbij werden allerlei leuke ac-
tiviteiten georganiseerd en mochten ze 
een nachtje blijven slapen op het club-
huis. De activiteiten bestonden onder 
andere uit tennisspelen, trampolinebal 
en rond de tafel (tafeltennis). Ook kon 
er vanwege het mooie weer een te gek 
waterballonspel gedaan worden wat 
leek op tennis maar waarbij de ballon 
niet kapot mocht gaan. 

Natuurlijk werd er voor de kinderen 
goed gezorgd en aten ze na deze spor-
tieve activiteiten met zijn allen een lekker 
frietje. Daarna kregen de bofkonten ook 
nog eens een ijsje van Jeroen Alting von 
Geusau die zijn bardienstbijdrage aan de 
jeugd had gesponsord. 

Rond middernacht mochten de kinde-
ren in het donker tegen elkaar laser-
gamen. Dit was natuurlijk al super span-
nend in het donker, maar het blacklight 

en de rookmachine gesponsord door 
Straatman Amusement zorgde voor nog 
meer sensatie. Je zou misschien zeggen 
dat de kinderen uitgeput zouden zijn 
na zo’n energieke dag, maar niets bleek 
minder waar. Nog tot in de late uurtjes 
werd er flink gekeet door de jeugd van 
de Tennisvereniging. ‘s Morgens ging de 
wekker al om 9 uur dus het was een kort 
nachtje. Na het ontbijt moest er namelijk 

al snel opgeruimd worden, want de vol-
gende activiteit (junior-senior toernooi) 
stond alweer voor de deur. De organisa-
toren Maaike van Erp, Karolien de Bont 
en Bowen Straatman kunnen spreken 
van een zeer geslaagde activiteit. Zij be-
danken Paul van Schijndel, Maykel van 
de Broek en Hans van Gend want zonder 
hun hulp hadden zij de Tennisnacht nooit 
tot zo’n groot succes kunnen maken. 

Badminton Club 
Lieshout op 
vakantie

Lieshout - De sporters van Badminton 
Club Lieshout houden vakantie. Zij 
hebben hun rackets opgeborgen om 
uit te rusten tijdens een welverdiende 
zomerstop. Op woensdag 2 september 
nemen zij de rackets weer op tijdens 
de eerste speelavond van het seizoen 
2015/2016.

Laatste speelavond
Na de gezamenlijke seizoenafsluiting 
van de jeugd en van de senioren is er 
op woensdag 15 juli ook een eind ge-
komen aan de wekelijkse speelavonden 
van Badminton Club Lieshout voor het 
seizoen 2014/2015. Pas op woensdag 2 
september halen de badmintonners hun 
racket weer tevoorschijn. Niet iedereen 
wacht daar overigens op: badminton is 
immers een zeer geschikte sport om ook 
buiten (bijvoorbeeld op de camping) te 
bedrijven en zo een beetje in vorm te 
blijven tijdens de zomerstop. 

Nieuwe leden
Vanaf 2 september zijn nieuwe le-
den ook welkom bij Badminton Club 
Lieshout. Heb je zin om ook eens een 
shuttle in verenigingsverband te slaan? 
Noteer dan 2 september in je agenda 
en kom op die avond naar Sporthal ‘de 
Klumper’ aan de Papenhoef in Lieshout. 

Jeugd
De jeugd speelt dan vanaf 18.30 uur 
onder leiding van een ervaren team 

van begeleiders. Loop gerust binnen 
en als je je sportkleding mee brengt 
kun je meteen mee doen. Je hoeft ook 
niet meteen lid te worden en mag al-
tijd twee keer gratis mee spelen. Daarna 
moet je wel besluiten om lid te worden. 
Ook een racket hoef je niet meteen aan 
te schaffen: ook deze kun je lenen van 
de vereniging zodat je eerst eens kunt 
proberen of badminton iets voor jou is. 

Senioren
De senioren spelen op dezelfde woens-
dagavonden, direct ná de jeugd en 
starten om 20.00 uur. Ook daar kun 
je zomaar eens proberen of badminton 
iets voor je is. Om 20.00 uur starten ze, 
bij de senioren, steeds met een begin-
nerstraining van een half uur (tot 20.30 
uur), die gegeven wordt door een erva-
ren trainer. Op deze wijze  kun je met-
een de juiste kneepjes van het vak leren 
en snel aansluiten bij de vereniging. 
Dus, ook als je nog nooit badminton 
gespeeld hebt, kun je prima aansluiten 
bij de senioren van Badminton Club 
Lieshout.

Badminton Club Lieshout wenst ieder-
een een hele fijne zomervakantie en 
hoopt u terug te zien op 2 september.

handboogschieten Frank Schepers wint Jo van den 
Elsentrofee bij HBS de Eendracht

Uitslag Jo van de Elsentrofee 2015:
1. Frank Schepers  224 0  met 9 na
 2. Paul van Bakel  194 0  met 0 na
 3. Erwin Wijnhoven 226 +2
 4. Henk Verachtert 205 +3 met 9 na
 5. Toon van Hoof  223 +3 met 8 na
 6. Martien v.d. Graef 181 +9
 7. Jan van Rooij  199 -10
 8 Gerrie van Hoof (TR)  158       +12
 9. Walter Jansen  197 -14 met 8 na

10. Jo Maas  194 -14 met 7 na
11. Arno Donkers  202 +20
12. Geert v. Ganzenwinkel 209 +28 met 9 na
13. Machiel van Roij 193 -28 met 7 na

Op donderdag 16 juli a.s. wordt de 8e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkeltoernooi verschoten. Dit is de laat-
ste wedstrijd voor de vakantie. Tegenstander is dan HBV 
Vredelust uit Deurne, aanvang 20.00 uur.

Seizoensafsluiting bij HBV Strijd in Vrede

Beek en Donk – Onder zomerse 
omstandigheden werd zaterdag 
11 juni de seizoensafsluiting bij 
Handboogvereniging Strijd in 
Vrede gehouden. Voordat ieder-
een zijn of haar honger kon stillen 
met een overheerlijke barbecue 
werd er nog een korte wedstrijd 
geschoten. Toen iedereen zijn 
boog en pijlen opgeruimd had en 
de barbecue ondertussen op tem-
peratuur begon te komen, was er 
een speciale prijsuitreiking.

Verschillende schutters werden 
namelijk naar voren geroepen we-
gens hun prestaties het afgelopen 
seizoen tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen in diverse klas-
sen. Lise van den Boom, Damian 
Vaes, Mark Kanters, Melvin van 
de Kerkhof en Stefan Kouwenberg 
kregen een waardebon om mate-
riaal voor het schieten aan te kun-
nen schaffen. 
Voor de jeugdige schutters Lise 

van den Boom en Damian Vaes 
een extra verrassing bovenop de 
beker die ze overdag al gewonnen 
hadden tijdens de jeugd-FITA in 
Schijndel. 
Een bijzondere ‘prijs’ was er voor 
Pieter-Jan Aarden. Hij werd de 
‘Strijder’ van het afgelopen sei-
zoen wegens zijn inspanningen 
achter de schermen. Een echte 
strijder van de vereniging die zon-
der zelf een pijltje te schieten met 
zijn positieve inzet ervoor zorgt 
dat de schutters kunnen genieten 
van het schieten. Henk Caris reikte 
vervolgens de prijzen uit aan de 
schutters die gepresteerd hadden 
in de verenigingscompetitie. Henk 
houdt elk seizoen deze competitie 
bij en is 1 van de schutters die elk 
seizoen de meeste wedstrijden in 
deze competitie schiet.

Uitslag competitie:
Klasse compound: 1e Louis van de 
Zanden.

Eerste klasse: 1e Henk Caris, 2e 
Wietse Aarden.
Tweede klasse: 1e Antoon Leenders, 
2e Rita Segers.
Derde klasse: 1e Martien van 
Deurzen, 
2e Henk Leenders, 3e Wim van den 
Eijnde.
Vierde klasse: 1e Auke Segers.

VOLKSSPORT
DEZE WEEK:

Sparta’25, in 90 jaar van mannensport naar volkssport
In de 90 jaar dat Sparta’25 bestaat, is voetbal uitgegroeid tot een echte 
volkssport. Door de decennia heen werden er daarom telkens nieuwe 
poten aan de vereniging gezet. In de beginjaren was er enkel voetbal 
voor de senioren, mannen wel te verstaan. In 1938 werd het jeugdvoetbal 
geïntroduceerd waardoor de vereniging sterk groeide. De volgende 
nieuwe poot vormden  de veteranen in 1962. 

Nog steeds was het voetbal alleen voor de mannen. Begin jaren zeventig 
ontstond het damesvoetbal. Dat ging niet zonder slag of stoot want het 
toenmalige bestuur zag dit aanvankelijk niet zitten. Maar de dames onder 
leiding van trainers Benk Jansen en Jan van de Burgt gaven zich niet 
gewonnen en in 1971 was het damesvoetbal binnen Sparta’25 een feit. 

Daarmee was de uitbreiding nog lang niet ten einde. In 2003 werd het 
voetbal voor mensen met een beperking opgericht. Onder de naam 
G-voetbal Laarbeek startte Sparta’25 met een seniorenteam en op het 
hoogtepunt had Sparta’25 3 G-teams, waarvan 1 jeugdteam. 

Lange tijd moest je zes jaar zijn om met voetballen te kunnen beginnen. 
Hier werd al wel eens mee gesjoemeld, maar vanaf 2005 konden ook de 
vijfjarigen met voetbal beginnen. Onder de naam “Spartaantjes” is deze 
groep intussen niet meer weg te denken bij Sparta’25. 

Nog meer uitbreiding? Het zou best kunnen want de nieuwste 
ontwikkeling is Walking Football voor 60-plussers die vanwege fysieke 
beperkingen niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal. Zij 
krijgen weer de kans om een balletje te trappen. Wie weet binnenkort bij 
onze 90-jarige voetbalclub.

Sparta’25, in 90 jaar van mannensport naar volkssport

0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, 
ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN ALS U WENST 

WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Beek en Donk - Na vier van de acht viswedstrijden 
zijn ze alweer op de helft beland van het koningsvis-
sen van H.S.V. Het Geduld.

De stekken waren weer flink bezet voor de vierde 
en de één na laatste wedstrijd voor de vakantie. Met 
prachtig visweer ging om 13.30 uur de loting van start 
en werden de stekken toegewezen. Mark Geurts, de 
koploper in het klassement, lootte de felbegeerde 
nummer 1 stek. Hij was daar super blij mee, dat liet hij 
ook merken door het meeste aantal gevangen vis te 
realiseren en tweede werd in het gewicht klassement . 
Bij het gewicht won Ronald Bosmans die op zijn beurt 
de tweede plaats pakte met het aantal en net als in 
de derde wedstrijd op evenveel punten kwam als de 
winnaar met de meest gevangen vis. Maar aantal 
gaat boven gewicht en hij krijgt weer niet de dagzege 
op zijn naam die is dus voor Geurts die daardoor weer 

iets uit liep op de concurrentie. Wel blijft Ronald in 
de tussenstand van de kompetitie in de kielzog van 
de koplopers. Op de tweede plaats staat Henk Steegs  
die weer de hete adem van Peter Vogels in zijn nek 
voelt. Met dus nog vier wedstrijden te gaan is het zeer 
spannend en als deze mannen een keer een mindere 
stek loten kan het zo maar zijn dat het klassement 
weer helemaal op zijn kop staat. 
Op zaterdag 25 juli wordt op de Beek en Donkse vij-
ver de laatste wedstrijd voor de vakantie gevist.  Op 
29 augustus, na de vakantie, start de vijfde wedstrijd 
weer maar dan op het kanaal.
Deze wedstrijden beginnen om 13.30 met de lo-
ting en om 14.00 start de wedstrijd die duurt tot 
17.00 uur. Uitslagen en standen zijn terug te zien op 
www.Hetgeduld.nl.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Alle fietskleding met bon*

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

2e hands 
elektrische 

fietsen.

(*geldig tm 1 augustus 2015, uitgezonderd regenkleding))

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt.

Tour du 
Jour.

Race fietsen 
model 2015 uit 

voorraad nu met 
15% korting

50% KORTING
waardebon|ml

Alle fietstassen met bon nu

(geldig tm 1 augustus 2015)

25% KORTING

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

APK-ACTIE BIJ AUTO CORSTEN

€29,95
INCLUSIEF

VIERGASTEST/ROETMETING EN RDW AFMELDKOSTEN

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

Weer winst voor 
Mark Geurts

vissen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag  8 juli A lijn 
1. Ria en Gidi   61,25 %
2. Wim en Gerda, Riky en Jan   57,50 %
3. Marijke en Kori   55,00 %  
4. Joop A. en Maran   53,33 % 
5. Annie en Joop S.   52,92 %

Uitslag dinsdagmiddag 14 juli:
1. Corry en Frans                   58,45 %
2. Mari en Arno                      58,21 %
3. Hans en Bets                      57,05 %
4. Mien en Jos                        53,90 %
5. Marie-Jose en Riek          53,30 %
Er wordt er elke week gebridged op dinsdagmiddag en 
woensdagavond in Het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
In de zomerperiode  zijn gasten van harte welkom. Kijk 
voor meer informatie op  www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 9 juli
1. Toon en Roos                   66,88%
2. Cellie en Corrie                56,25%
3. Jo en Mari                         53,75%
3. Marie Louise en Kori       53,75%
5. Dora en Corrie                 50,63%
De volgende zitting is op donderdag 16 juli. 
Aanvang 19.30 uur plaats: Dorpshuis Lieshout. 

Uitslag KBO Bridgeclub ’t Bedonkske van 14 juli
1. Helma en Annie  72,50%
2. Cor en Nelly  64,29%

3. Pieta en Lien  59,29%
4. Tony en Riet     57,86%
5. Lien en Theo  55,00%
De volgende zitting is op dinsdag 21 juli 2015, aanvang 
13,30 in de Waterpoort, Pieter Breughellaan, Beek en Donk.

judo
Judoexamens Avanti maandag 13 juli 
1e Gele slip  
Patricia laszczak, Jens Mulder , Rowald de Groot  
2e Gele slip
Antje van Boxmeer, Thijs van Bergen,  Max van Pelt,  
Willem Opheij   
Gele band 
Sem van den Baar, Isabel Biemans,  Eva Duijmelinck, 
Isabel Heldens, Thomas Overdijk,  Tein Overbeek 
1e Oranje slip
Luca van Osch, Ruud Opsteen   
2e Oranje slip
Amy van den Elzen, Ferre van de Ven,  Cas van Uden  
Bart van de Bogaart, Bas van Pelt,  Teun Wagelmans  
Oranje band
Teun Kuijn, Marius Penninx   
1e Groene slip 
Maud Kastelijn   
2e Groene slip
Mirte Meulendijks   
Groene band 
Samuel Langen, Lotte van Berlo   
1e Blauwe slip
Jori de Laat  
Blauwe band  
Niels van Schaijk      
Teun Vereijken 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 29 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

El Descanso 
wijnen*
fl es 750 ml.

KNALLERKNALLERWEEKEND

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 
Prijsvoorbeeld: 3 fl essen El Descanso wijn chardonnay Chili à 750 ml. van 17.97 voor 11.98

  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

Het mooiste groen

-35% 

Heerlijk softijs

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

Tuinmeubel Voorde
eldagen

-25% 

-50% -50% 

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 15 t/m 21 juli 2015

Biezenweg 2a, 
Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Hanging BasketHanging Basket
Een prachtige mix 
van hangplanten.
ø 40 cm. 
Van € 9.95Van € 9.95

nu

€ 5.99

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Snijbloemen
Prachtige Lelies 
80 cm lang. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren.  
€ 1.25 p/stuk€ 1.25 p/stuk

1 + 1 
GRATIS € 5.99

Snijbloemen
Prachtige Lelies 
80 cm lang. Verkrijgbaar 
in diverse kleuren.  
€ 1.25 p/stuk€ 1.25 p/stuk

Platycodon
“Ballonbloem”. Diverse 
kleuren, 20 cm hoog 
in 12 cm pot. 
€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

“Ballonbloem”. Diverse 
kleuren, 20 cm hoog 

Hydrangea Paniculata
“Pluimhortensia” 
100 cm hoog 
in 23 cm pot
Van € 14.95

Hydrangea Paniculata

nu

€ 9.95

Vlinder Orchidee
Superkwaliteit! 
Diverse kleuren met 
4 bloemstelen! In 
12 cm pot. Van € 14.95

Vlinder Orchidee

12 cm pot. Van € 14.95

nu

€ 7.99

Campanula “Addenda”
Sterke bodembedekker
ø 30 cm in 
12 cm pot
€ 3.99 p/stuk

Campanula “Addenda”
Sterke bodembedekker

€ 3.99 p/stuk€ 3.99 p/stuk€ 3.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

judo

Goed nieuws voor kinderen die zin hebben in judo 

Clubkampioenschappen Budoclub 
Beek en Donk

Lieshout - Ben jij tussen 4 en 12 jaar 
en heb je zin om een gezond partijtje te 
stoeien? Dan kun je nu al je krachten in 
de strijd werpen. En ontdekken hoe je 
spelenderwijs kunt winnen.
Want bij judo zijn beide mogelijk. Het 
leuke is: voor judo hoef je niet eens 
sterk te zijn.

Ben je slim en handig dan is dat mooi 
meegenomen. Grote kans dat jij dan snel 
de til-of heupworp onder de knie krijgt. 

Dat jij je dan leert bevrijden uit een 
houdgreep en leert valbreken en door-
rollen. Judo blijft namelijk een sport van 
vallen en weer opstaan. Of deze sport 
iets voor jou is? Dat ontdek je op de mat 
van judoclub Avanti. Daar oefen je sa-
men met leeftijdsgenoten die net zo zijn 
begonnen als jij. Om te beginnen train je 
4 keer gratis mee.

Zij trainen op maandagavond 
4 jaar tot 6 jaar trainen om 17.30 tot 18.00 

6 jaar tot 9 jaar trainen om 18.00 tot 19.00
9 jaar tot …... trainen om 19.00 tot 20.00

Afgelopen maandag hadden zij de 
laatste training en de 1e training is 
weer op maandag 14 september. Als 
je wilt kun je meteen meedoen. Zowel 
jongens als meisjes zijn welkom in 
sporthal de Klumper in Lieshout. Wil je 
meer weten over deze leuke en gezon-
de sport, bel dan naar Bert van Geffen 
0499-421566.

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk hield op vrijdag 10 juli haar 
clubkampioenschappen. Deze von-
den plaats in de gymzaal aan de 
Otterweg. Deze was met 47 deelne-
mers gezellig gevuld. Veel ouders en 
familieleden kwamen de budoka`s 
aanmoedigen.

De budoka`s waren ingedeeld op 
gewicht en leeftijd, maar ook op er-
varing. Ook dit jaar waren er weer 
deelnemers voor karate jitsu. De twee 
meiden die hier aan mee deden ver-
dienden een groot compliment omdat 
ze het op moesten nemen tegen twee 
jongens die groter en zwaarder waren. 

De uitslag was als volgt: Judo
Poule 1:
1e Tom Brals
2e Wessel Pennings
3e Lynn Wouters
4e: Rens vd Loo
5e: Theun Reloe
Poule 2:
1e Imke Toonen
2e Rick Bolwerk
3e Ties de Groot
4e: Anouk Beerkens
Poule 3:
1e Rick v Zutphen

2e Jens Vermeltfoort
3e Sarah vd Laar
4e: Stijn Derksen
Poule 4:
1e Thijs Blok
2e Misja Meulenbroek
3e Sara Spierings
4e: Evi Somhorst
Poule 5:
1e Tijn Korsten
2e Jolijn vd Kerkhof
3e Thijs Toonen
4e: Rens de Jong
5e: Noortje vd Bogaard
Poule 6:
1e Sven Beckers
2e Aron vd Berg
3e Lars v Ham
4e: Suze vd Vleuten
5e: Jesse Appelhof
6e: Jemi Pennings
Poule 7:
1e Gijs de Visscher

2e Thom Boot
3e Ragne vd Linden
4e: Nienke Toonen
Poule 8:
1e Tania Janssen
2e Bart Kanters
3e Connor den Breems
4e: Jill Pennings
Poule 9:
1e Roel vd Vossenberg
2e Jaremy Aarts
3e Joeri v Zutven
4e: Siska Meulenbroek
Poule 1:
1e Bram Werdens
2e Geertjan vd Kerkhof
3e Jega v Rhee
Karate Jitsu Poule 11:
1e Jochem de Jong
2e Rens v Schaik
3e Julia Strik
4e: Britt Beckers

handbal

Beek en Donk - Volop zon, 26 graden, 
een beachhandbalveld, een barbecue en 
enthousiaste leden. Dit waren de ingre-
diënten voor de spetterende afsluiting 
van het handbalseizoen. In totaal namen 
zo’n 100 leden met hun aanhang deel 
aan dit zonnige evenement waarmee HV 
BEDO traditioneel de zomerstop inluidt. 

In de middag namen de jeugdteams het 
tegen elkaar op. Vol fanatisme werd ge-
streden om iedere bal en werd langs de 
zijlijn ondertussen lekker gekliederd met 
water en zand. Aansluitend zorgden een 

delegatie van het Nederlandse beach-
handbalteam voor een presentatiewed-
strijd waarbij tips werden gegeven over 
de fijne kneepjes van beachhandbal. 
Deze konden dan ook direct door de 
seniorenleden worden toegepast tijdens 
het avondprogramma. De dag werd af-
gesloten met een lekkere barbecue en 
kampvuur, waarbij het feest tot in de 
late uurtjes doorging. Vanaf septem-
ber wordt er weer fanatiek getraind in 
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Zomerse seizoens-
afsluiting BEDO

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

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

Vrijdag 17 juli Vrijdag 17 juli 
De Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 18 juli 
Tour dur Laarbeek
10.00 uur, Skateramps alle 
dorpskernen, Laarbeek

Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
19.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Laarbeek Live - muziekfestival
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Zondag 19 juli 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Laarbeek Live - muziekfestival
14.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Kindervoorstelling 
Cowboy Billie Boem
14.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Maandag 20 juli 
Bridgen (gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Donderdag 23 juli Donderdag 23 juli 
Kindervoorstelling Snorro
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 24 juli Vrijdag 24 juli 
PubQuiz
 20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 25 juli 
Joe Piler Night!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Salsa Avond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 26 juli 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 27 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Donderdag 30 juli Donderdag 30 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 31 juli 
Bouwvak feest
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

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

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

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

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

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

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk


