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Deze week ingesloten:

WiSH Outdoor 2016 Festivalkrant
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Traditions Kappers
Verspreiding in Beek en Donk 

en Boerdonk

Kermis Mariahout
Verspreiding in Mariahout

W
IN!

WIN TICKETS VOOR

 Roeken
Rock

 
zaterdag 25 juni - 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

Hoeveel bands treden 
er op tijdens dit 

intieme popfestival?

mail je antwoord naar:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
maak kans op 2x2 kaarten!

Nouveau Vélo
Mooon - Lookapony

RoekenRock
zaterdag 25 juni - 20:00 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

start

SALE

Dialectenfestival Lieshout ondanks ‘gedonder’ toch geslaagd 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Afgelopen zondag vond in Lieshout 
de twaalfde editie van het Brabantse 
Dialectenfestival plaats. Op maar liefst 
elf podia verzorgden artiesten doorlopen-
de optredens. Artiesten en het publiek 
vierden iets, dat van ons allemaal is, het 
Brabantse dialect. ”Wa denkte? Genoeg 
reden voor De MooiLaarbeekKrant om 
zich naar ‘Liessent’ te spoeden?  Dè wel 
sakkerdju!”

Alles onder controle
Lieshout ligt er op deze zondagmorgen 
nog stil en verlaten bij. Niets wijst erop dat 
hier straks een vloedgolf aan Brabantse di-
alectliefhebbers het dorp zal overspoelen. 
Het terras van het Bavaria Brouwerij Café 
op de Heuvel loopt langzaam vol. Om 
11.00 uur schallen de eerste ‘test 1-2-3-
4’s’ door het dorp. Wim Daniëls ‘vurzitter’ 
van de Stichting Brabants Dialectenfestival 
stapt parmantig over Den Heuvel in 
Lieshout.” Alles onder controle”, ver-
trouwt hij De MooiLaarbeekKrant toe.

Lees verder op pagina 9.

De winnaar van de 
WiSH-prijsvraag is bekend!

 Van harte gefeliciteerd: 
Arabella van de Valk!

 
Jij ontvangt je tickets persoonlijk per 

mail van de WiSH-organisatie.
De MooiLaarbeekKrant wenst je 

heel veel plezier toe!

“Duurzaamheid voor toekomstbestendig Laarbeek is en blijft ankerpunt”
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Afgelopen week presen-
teerde het college van burgemees-
ter en wethouders de kadernota 2017 
met als titel ‘Laarbeek gaat voor duur-
zaam’. In de kadernota zijn de finan-
ciële uitgangspunten en (nieuwe) 
beleidsvoornemens opgenomen ter 
voorbereiding op de totstandkoming 

van de begroting 2017-2020. Het col-
lege nodigt met de kadernota de raad 
uit om samen de kaders qua beleid en 
financiën te formuleren die uiteinde-
lijk moeten leiden tot een sluitende 
meerjarenbegroting.

‘Een echt team’
Waarnemend burgemeester Willems 
leidt de presentatie in: “De kadernota 

is geen dichtgetimmerd stuk. Het 
wordt voorgelegd aan de gemeente-
raad en pas in het najaar worden plan-
nen definitief gemaakt. Met het pre-
senteren van de kadernota wordt in 
principe een ‘doorkijkje’ gegeven in 
het voorgenomen beleid tot en met 
2020.” Willems benoemt dat hij in de 
afgelopen periode de kwaliteit van het 
Laarbeeks college is gaan waarderen: 

“Ik kan uit ervaring wel stellen dat hier 
goed en professioneel wordt gewerkt. 
Het proces is goed verlopen en het gaat 
om zaken die er toe doen. Het college 
is hier als een echt team aanwezig, zich 
zeer bewust van zijn individuele én col-
lectieve verantwoordelijkheden.”

Lees verder op pagina 3.
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Lieshout, Mariahout en Boerdonk
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Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick
Rudy van den Enden

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
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Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: info@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

een dierbare herinnering voor altijd
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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 straatnamen van het plan Strijp in Aarle-Rixtel hebben allemaal een his-
torische betekenis. Vóór het bouwrijp maken van dit plan werd er een uitge-
breid archeologisch onderzoek verricht, waarmee belangwekkende resultaten 
werden bereikt. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat dit deel 
van Aarle-Rixtel vanaf de Midden-steentijd altijd bewoond is geweest. Bij de 
opgravingen kwamen namelijk allerlei sporen naar boven die daar getuigen 
van zijn. De vondsten variëren van plattegronden (paalsporen) van woningen 
en boerderijen, sieraden, gebruiksvoorwerpen tot scherven aan toe. Opvallend 
was een tweetal munten uit de tijd van de romeinse keizer Antonisius Pius die 
aanleiding hebben gegeven voor de eerste straatnaam Piushof.  De naam Clo-
vishof verwijst naar de vondsten uit de Merovingische tijd, ten tijde van Clovis 
I, de eerste koning van de Franken in de vijfde eeuw. De naam Carolushof 
verwijst naar de bekende Frankische koning Karel de Grote. Hiervan getuigt 
een aantal gevonden waterputten die van oude boomstammen werden ge-
maakt. Aan de herkomst van de straatnaam Florentiusdreef en het nabijgele-
gen Strijpsoord hebben we al eerder aandacht besteed. Vlakbij het Clovishof 
staat een picknicktafel met een tafelblad waarop een deel van de gevonden 
huisplattegronden staat afgebeeld, met daarnaast nog meer archeologische 
informatie. Rondom vind je prachtige natuur, met opvallend veel bloeiende 
kruiden waaronder ook zeldzame soorten. En wat te zeggen van de retentievij-
ver met zijn plassen, poelen en drassige oevers! Hier leven talloze waterdiertjes 
waaronder de Kleine en de Grote (Alpen)Watersalamander, de Groene kikker 
en nog veel meer. Tussen de verschillende soorten waterplanten vind je zelfs 
het zeldzame blaasjeskruid! Kortom, Strijp is een waar eldorado!

Henk van Beek 
Heemkundekring Barthold van Heessel

DE STRAATNAMEN VAN STRIJP

Strijp

Monuta Magis, 
Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

De vraag van deze week: 
Wie weet wie deze familie is?
   
Weet jij het antwoord? 
Laat het weten aan de 
redactie van MooiLaar-
beek. Dit kan per mail 
via prijsvraag@mooi-
laarbeek.nl. Wie weet, 
is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Op de foto die twee 
weken geleden in de krant stond, kwamen onder andere de volgende reacties 
binnen:

Volgens mijn vader Harrie van de Laar is dit de familie Piet Bouwdewijns uit 
Mariahout. 

Met vriendelijke groet, Antonette van Esch

De familie op de foto is de familie Bouwdewijns. Vader Piet Bouwdewijns, moe-
der Anna Bouwdewijns - van Rooi. Een gezin van 19 kinderen: Lies, Toon en 
Jo, Dien, Mieke, Martien, Mien, Toos, Doortje, Grarda, Pieter, Jan, Annie, Har-
rie, André, Jozef en Frans, Sjaak, Nico. Het gezin heeft vroeger in Aarle-Rixtel 
gewoond, daar zijn de eerste 5 kinderen geboren en later op de Veghelsedijk 
nummer 15 in Mariahout zijn de andere 14 geboren. Van deze 19 zijn nog 17 
in leven waarvan de oudste 87 en de jongste 65 jaar oud is. Er zijn 2 tweelingen 
in dit gezin geboren, Toon en Jo en Frans en Jozef. Daarnaast zijn er ook nog 2 
kinderen op 6 december geboren maar daar zat een paar jaar tussen. Oftewel 
een prachtige familie met een mooie geschiedenis waarover een heel boek ge-
schreven kan worden! Zij hebben tenslotte niet voor niets mee mogen doen aan 
de tentoonstelling in Den Bosch voor grote gezinnen!

Groetjes Loes Bouwdewijns (kleindochter van Toon)

Het is de familie Bouwdewijns uit Mariahout. Het is mijn familie. Ik ben dat kleine 
manneke rechts op de foto in die andere kleur broek. Wij zijn de oudste familie 
van Europa. Van de 19 kinderen zijn er nog 17 in leven. Wij zijn met zijn allen 
samen 1333 jaar oud.

Groeten, Harrie Bouwdewijns

Hallo, de foto is van de familie Bouwdewijns waar ze met 19 kinderen waren! 
Het ouderlijk huis stond op de Veghelsedijk, de een na laatste boerderij aan de 
linkse kant voordat je de Vossenberg op draait. Deze boerderij is een aantal jaar 
terug gesloopt en daar is een prachtige 
boerderij voor teruggekomen. De vierde 
persoon van rechtsaf gezien op de ach-
terste rij is mijn vorig jaar overleden opa 
Toon Boudewijns. 

Groetjes Mariëlle van de Ven, Mariahout 

Historische beelden

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Deze prachtige grote kater is Bertje. 
Wegens gezondheidsproblemen 
van zijn baasje is hij via onze opvang 
op zoek naar een heel fijn nieuw 
thuis. Bertje is een onwijs lieve 
knuffel, maar hij krijgt graag de tijd 
om u even te leren kennen. Bertje 
voelt zich het meest aangetrokken 
tot rustige personen. Hij voelt zich 
hierbij lekker op zijn gemak, en 
vindt het dan heerlijk om geknuffeld 
en gekroeld te worden. Bertje is heel 
tevreden binnenshuis en kan dus 

prima op een appartement of een flat wonen. Hij is gewend samen te leven 
met een andere kat, dus woont er al een soortgenootje in huis, dan worden ze 
misschien wel maatjes. Maar als hij de enigste kat in huis is, is dit voor Bertje ook 
geen probleem, als hij maar regelmatig fijne knuffels van zijn baasje krijgt. Heeft 
u een warm mandje voor Bertje klaar staan, neem dan contact op met onze 
dierenopvang, tel: 0492-381490, www.voorstegrootel.nl.

Naam:        Bertje
Leeftijd:     1 jaar

Voetreflexmassage

Jolanda van Erp - Aalders Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 0492-4649329
Jolanda 

van Erp - Aalders

Voetreflexmassage
medium

Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 06 - 49596344
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MOBILE INVENTION
a u t o b e d r i j f

WAARDEBON GRATIS 
ZOMERCHECK t.w.v. €14.95

Met de Zomercheck houdt u het hoofd koel
Laat uw auto/camper GRATIS op 10 punten checken

geldig vanaf 20-06-2016 t/m 30-06-2016

Vonderweg 15e  •  5741 TE Beek en Donk  •  0654784503
www.mobile-invention.nl

1. BANDEN
2. REMMEN
3. RUITENWISSERS
4. VERWARMING/AIRCO
5. CARROSSERIE

6.  UITLAAT
7.  VLOEISTOFFEN
8.  VERLICHTING
9.  STUURINRICHTING
10. ELEKTRISCH SYSTEEM INCL. ACCU

Vervolg van de voorpagina

Nieuw in de kadernota; de ontwikkelagenda!
Redacteur: Mariëlle de Beer

Ontwikkelagenda
‘Er is het afgelopen jaar al veel werk 
verzet. De meeste onderwerpen uit 
het collegeprogramma zijn afgerond, 
lijnen voor uitgezet of bevinden zich in 
de uitvoeringsfase’, is in de kadernota 
te lezen. 

Wethouder Meulensteen: “Veel am-
bities uit het collegeprogramma ‘Van 
zorgen voor naar zorgen dat’ zijn al 
ingevuld maar dat betekent niet dat 
we achterover kunnen leunen! Nieuw 
daarom in de kadernota is de ontwik-
kelagenda. De speerpunten die op 
deze agenda staan, willen we voor-
leggen aan de gemeenteraad en hen 
uitdagen met ons mee te denken. Op 
die manier kunnen we samen vooruit-
kijken naar wat we willen bereiken ten 
aanzien van deze onderwerpen. Het is 
in feite aan de raad om te bepalen wel-
ke punten prioriteit hebben.”

Met de ontwikkelagenda wil het 
college inspelen op ontwikkelingen 
die actueel zijn en van groot belang 
worden geacht voor de toekomst 
van Laarbeek. Speerpunten zijn: 
De huisvesting en maatschappelij-
ke begeleiding van statushouders 
en/of vluchtelingen, facilitering van 
het voortgezet onderwijs, vertaling 
van het Bereikbaarheidsakkoord en 
Bestuursakkoord (N279), de vorming 
van Economische agenda Laarbeek 
(ondernemersfonds), de vertaling van 
de Omgevingswet en het opstellen 
van een ontwikkelagenda voor (sport)
verenigingen. 

Hoe wordt de ontwikkelagenda ver-
taald naar financiële middelen?
Een vertaling van de speerpunten op 
de ontwikkelagenda naar beschikbare 
financiële middelen komt in het najaar 
in de begroting terug. De inkomsten 
vanuit het Rijk (vervat in circulaires ge-
meentefonds 2016) spelen hierbij een 
belangrijke rol. De meicirculaire is in-
middels bekend en valt minder gunstig 
uit dan vooraf gedacht. Toch stelt het 
college in de kadernota dat het ‘door 
slim en proactief te handelen toch is 
gelukt om duurzaam verantwoord te 
opereren, toekomstige generaties niet 
onevenredig te belasten en een slui-
tend structureel meerjarenperspectief 
2017-2020 te presenteren’.

Meulensteen legt uit: “De middelen 
die beschikbaar zijn voor de ontwik-
kelagenda zijn nog niet helder in ver-
band met de onbestendigheid van de 
inkomsten vanuit het Rijk. Als ik een 
grove inschatting mag maken, zal er 
structureel een bedrag van €50.000,- 
beschikbaar zijn. Het is de bedoeling 
dat we daarom in samenspraak met de 
raad prioriteiten stellen.” 

Positief resultaat jaarrekening 2015
Vanuit de jaarrekening 2015 is 
naar voren gekomen dat er spra-
ke is van een positief resultaat van 
€1.500.000,-. Een groot deel van 
dit bedrag is ontstaan vanuit het zo-
genaamde ‘sociaal domein’ (Wmo, 
Jeugdzorg en Participatie). “Het lijkt 
misschien net alsof de gemeente pro-
fiteert van de decentralisatie maar niks 
is minder waar”, legt wethouder Joan 
Briels uit. “Omdat wij er als gemeente 

veel beter bovenop zitten en dichter-
bij de inwoners staan dan het Rijk, is 
het mogelijk geweest te besparen. Het 
grootste bedrag van het overschot 
vloeit voort uit indicaties die wel ge-
steld zijn maar waar de zorg niet (of 
niet geheel) gebruikt wordt. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan iemand die 
zeven dagdelen dagbesteding als indi-
catie heeft maar slechts gebruikmaakt 
van twee dagdelen.” Toch vormt dit 
overschot voor het college geen reden 
tot juichen. “Er bestaat veel onduide-
lijkheid over de gelden die vanuit het 
Rijk voor het sociale domein beschik-
baar zullen worden gesteld in de toe-
komst. Er zal de komende jaren nog 
fors gekort worden. Vandaar dat wij 
hebben besloten om €1.000.000,- te 
reserveren om eventuele toekomstige 
tegenvallers op te kunnen vangen”, 
licht Briels toe.

Duurzaamheid als speerpunt
Het college wil nadrukkelijk samen 
met inwoners en bedrijven verder in-
vulling geven aan duurzaamheid. “De 
titel van de kadernota ‘Laarbeek gaat 
voor duurzaam’ zal niemand verras-
sen. Vorig jaar is al een bedrag van 
€1.000.000.- incidenteel en €50.000,- 
structureel beschikbaar gesteld voor 
duurzaamheid. Inmiddels is een duur-
zaamheidsprogramma tot stand geko-
men en zijn de eerste initiatieven op 
dit gebied al zichtbaar. Het belangrijk-
ste ankerpunt is en blijft dan ook voor 
2017 en volgende jaren duurzaam-
heid voor een toekomstbestendig 
Laarbeek”, besluit Meulensteen.

Wethouder van Zeeland geeft uitleg over 
verkeerssituatie Mariahout

Roefelcomité kijkt terug op 
mooie Roefeldag

Redacteur: Marie-Christine van 
     Lieshout 

Mariahout – Begin 2015 is de pro-
vincie Noord-Brabant begonnen met 
de verbreding van de N279. De weg 
langs de Zuid-Willemsvaart krijgt 
vanaf Den Bosch tot Veghel dubbele 
rijstroken. Er zijn plannen voor een 
afrit bij Zijtaart. Welke consequen-
ties hebben deze ontwikkelingen voor 
Mariahout?

Veghelsedijk 60km-zone
Wethouder Frans van Zeeland kan 
De MooiLaarbeekKrant de plannen 
rondom Veghel tonen. Op een kaartje 
staan de nieuwe wegen ingetekend. 
De N279 van Den Bosch naar de af-
slag van de A50 bij Veghel wordt mo-
menteel flink onderhanden genomen. 
Voor dubbele rijstroken is binnen de 
kom van Veghel geen plaats. Er wordt 
nagedacht over een afrit ten zuiden 
van Veghel nabij Zijtaart. Voor Zijtaart 
heeft dit direct gevolgen. Maar welke 
gevolgen heeft dit voor het sluipver-
keer dat via Mariahout gaat? 

Vanuit de gemeente wordt gedacht 
over verkeersremmende maatrege-
len buiten de kom van Mariahout. 
Intussen is er goedkeuring om de 
Veghelsedijk een 60km-zone te ma-
ken. Vanuit de bevolking zijn geen be-
zwaren gekomen. De Zondveldstraat 
en Jekschotstraat die in de gemeente 
Veghel liggen zijn al 60km-zone. Nu 
de gemeente groot onderhoud gaat 
doen aan de Veghelsedijk ontstaat me-
teen de mogelijkheid om de verkeerssi-
tuatie op de weg vanaf Zijtaart gelijk te 
trekken, zodat de verkeerssituatie voor 
automobilisten helder is. Het straat-
beeld van een 60km-zone moet vol-
doen aan wettelijke eisen. Kruisingen 
zijn bijvoorbeeld gelijkwaardig en de 
weg behoort geen middenstreep te 
hebben.
 
Kom Mariahout
Wethouder Van Zeeland is helder 
over de kom van Mariahout. Deze 
doorgaande weg zal een 50km-zo-
ne blijven. Het streven is om het ver-
keer zo kort mogelijk in de kern van 
Mariahout te laten verblijven. Door 
verkeersremmende maatregelen die 

bij een 30km-zone horen, zou verkeer 
meer moeten remmen en optrekken. 
Daardoor komt er meer fijnstof in de 
lucht en dit zou meer luchtvervuiling in 
de kom van Mariahout betekenen. 

Sluipverkeer
De gemeente kiest ervoor om het ver-
keer buiten de kom van Mariahout 
te ontmoedigen. Wethouder Van 
Zeeland sluit daarom niet uit dat de 
Rooijseweg uiteindelijk ook 60km-zo-
ne gaat worden. Binnen het grote ge-
bied van de A50, A76 en N279 wordt 
het sluipverkeer ontmoedigd door het 
gebied zo in te richten dat het voor 
automobilisten die proberen sluiprou-
tes te nemen onaantrekkelijk wordt. 
Mensen die gebruik maken van navi-
gatie zullen vanwege snelheid eerder 
voor de grotere wegen kiezen. Toch 
geeft de wethouder aan dat er volgens 
de berekeningen meer verkeersdrukte 
zou ontstaan. Welke consequenties 
de te verwachte drukte voor de leef-
baarheid van Mariahout heeft, is een 
vraag waar zeker naar gekeken wordt 
en waar aandacht voor is. 

Laarbeek - Het Laarbeeks Roefelcomité 
kan terugkijken op een zeer geslaagde 
20ste Roefeldag in Laarbeek. Laarbeek 
werd 11 juni bevolkt door vele groep-
jes voornamelijk fietsende kinderen 
en hun begeleiders. 

Allemaal op zoek naar bedrijven en 
verenigingen die hun uiterste best 
hebben gedaan om het de kinderen 
naar de zin te maken. Zonder de me-
dewerking van de sponsoren, roefel-
plaatsen, de kinderen en niet te verge-
ten de begeleiders, hadden ze dit niet 
kunnen organiseren.

Het weer is gelukkig meegevallen en 
de reacties zijn zeer positief van zowel 

de kinderen als de bedrijven. Altijd 
fantastisch te zien hoeveel vrijwilligers 
zich inzetten voor de kinderen. Er wor-
den op www.roefeldaglaarbeek.nl nog 
foto`s geplaatst die je een indruk geven 
hoe het roefelen dit jaar verlopen is, 
kijken dus, misschien sta je er wel bij!

Al met al een geweldig evenement 
waar iedereen tevreden op terug kan 
kijken. Het roefelcomité houdt ieder-
een op de hoogte via de krant en de 
website. Het roefelcomité Laarbeek 
wil alle vrijwilligers, bedrijven en 
sponsoren nogmaals heel hartelijk be-
danken voor het slagen van de 20ste  
Laarbeekse roefeldag! Tot volgend 
jaar!

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

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

SALE 2E ARTIKEL €5,-

SHOP NU DE ZOMERCOLLECTIE 
BABY, KINDER- EN TIENERKLEDING 

MET LEKKER VEEL KORTING!

Bij Tok Tokkie…
is het veilig en vertrouwd.

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Verkeer in de Mariastraat
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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
lieshout@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
aarle-rixtel@eustachiusparochie.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 16 - 22 juni 2016

Lieshout – Drieëntwintig Gilden uit 
kring Peelland namen deel aan de jaar-
lijkse Kringdag die georganiseerd werd 
door Gilde Sint Willibrordus Vlierden.

Het beloofde een gezellig feest te wor-
den, de optocht begon precies zoals 
het gepland was. De afstand was goed 
te overbruggen, en het gilde had een 
mooi tempo. Alles ging goed tot het 
gilde op het sportpark kwam. Een flinke 
regenbui dwong de gildebroeders om 
te gaan schuilen, die achteraan stonden 
konden een plaatsje vinden onder de 
overkapping van het paviljoen. De rest 
werd nat. De bui duurde gelukkig niet 

lang, en het programma werd voortge-
zet. Na het slangen-defilé schoot ieder-
een de tent in, want het begon weer te 
regenen, en niet zomaar te regenen. Er 
vielen hagelkorrels van ruim 1 cm door-
snede. In de tent kwam het water ho-
ger en hoger, maar de stemming zat er 
goed in. De polonaise die werd ingezet 
leek meer en meer op waterballet.

Volgens de buienradar zou het niet be-
ter worden, daarom werd besloten om 
het evenement af te gelasten. Dit was 
zeer jammer want het was zeer goed 
georganiseerd. Het Sint Willibrordus 
Gilde verdient een dikke pluim.

Water speelt Kringdag parten

Sint Servatius Gilde bij jaarlijkse Kringdag
 3 Gildebroeders proberen de voeten droog te houden

Maandelijkse liedertafel ’t Nachtpitje
Beek en Donk – De maandelijkse mee-
zingavond van Liedertafel ’t Nachtpitje 
is op vrijdag 24 juni. Deze wordt ge-
houden in Café-Zaal De Tapperij aan 
de Kerkstraat. 

Iedereen is weer welkom. Vanaf 21.00 
uur liggen de zangbundels klaar en 
starten de accordeonisten met de be-
geleiding van populaire liedjes die bij 
iedereen bekend zijn. Zoals altijd is de 
entree gratis. 

KBO Lieshout houdt jaarlijkse Grote Fietsdag
Lieshout – KBO Lieshout houdt op 
dinsdag 19 juli haar traditionele 
jaarlijkse Grote Fietsdag. Voor deze 
Grote Fietsdag is elk jaar overweldi-
gende belangstelling. De Werkgroep 
Fietstochten heeft ook voor dit 
jaar weer bijzonder fraaie tochten 
uitgezet. 

De deelnemers kunnen kiezen uit 
twee routes. Voor de echt sportie-
ve fietsers is er een lange tocht van 
zo’n 55 km, maar er is ook een wat 
kortere tocht van 32 km. Het zal ook 
dit jaar weer aan niets ontbreken. 
Zoals gebruikelijk verzamelt men bij 
de familie van den Biggelaar aan de 
Schutsstraat 37. Daar staat een kopje 
koffie of thee met iets lekkers erbij 
klaar.  Voor een goede lunch on-
derweg wordt gezorgd. Vanaf nu is 
inschrijven voor een van deze fiets-
tochten mogelijk bij de Inloop in het 
Dorpshuis op dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur of dinsdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. De ver-
schuldigde kosten zijn €12,50 voor 
de 55 km tocht en €10,00 voor de 32 
km tocht. Graag meteen te voldoen 
bij inschrijving.  

Voor de fietstocht van 55 km wor-
den de deelnemers om 10.30 uur 
verwacht bij de familie van den 
Biggelaar en voor de tocht van 32 
km om 13.00 uur op dezelfde plaats.  
Bij terugkomst na de tocht kan men 
onder het genot van een glas de be-
levenissen van de dag uitwisselen en 
daarna is er weer de bekende jaarlijk-
se Chinese verrassing in de tuin.

KBO Zomeractiviteit 2016 
De Laarbeekse werkgroep Ouderen-
educatie heeft besloten dit jaar in het 
kader van de KBO Zomeractiviteiten 
een Seniorenmiddag Ten Blakke 
te organiseren. Op woensdag 3 

augustus is Ten Blakke in het mooie 
Openluchttheater van Mariahout.  
Prominente Laarbeekse personen 
worden op deze middag ontvan-
gen en bevraagd. De gasten dit jaar 
zijn Bert Kuijpers, cabaretier en ton-
proater, en Wim Daniëls, veelzijdig 
schrijver, cabaretier en presentator. 
De muzikale omlijsting zal verzorgd 
worden door de Grottendorfer 

Blaaskapel uit Mariahout en zangeres 
Neeltje van Doore uit Beek en Donk. 

De kosten zijn €5,00 per persoon. Als 
u in de voorverkoop een kaartje be-
stelt, krijgt u een gratis consumptie. U 
kunt tot 15 juli een kaartje bestellen bij 
de Inloop in het Dorpshuis, tegen be-
taling van €5,00. Ten Blakke gaat altijd 
door, bij slecht weer in het Buurthuis. 
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  
www.vanschijndelwonen.nl 

Grote Fietsdag 2015. Elk jaar een plezierige 
en sportieve dag voor de vele deelnemers

Vormsel: Maandag 12 september a.s. om 
19.30 uur in de Kerk Onze Lieve Vrouw 
Presentatie te Aarle-Rixtel
Eerste Heilige communie: Woensdag 
14 september a.s. om 20.00 uur in de 
kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 
Mariahout

Info avonden voor Vormsel en Eerste 
Heilige Communie

Donderdag 16 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 17 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 18 juni 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hein en Miet 
Vogels-van den Heuvel en hun kinderen 
en familie, Jan van der Linden, Nel en Kees 
Segeren, Agnes Rooijakkers-Huijbers (mged), 
Jan Vereijken (mged), Martien Poels (mged), 
Jan Leenders (Meulendijks), Toon Corsten, 
Toon en Lenie Aalders-van Enckevort.

Zondag 19 juni

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Bernard en Riet 
van den Elsen, Frans Vogels, Bert van Boxmeer, 
Martien Verbeeten, Adriaan Loomans, Cor 
Verschuuren (par), Sjef Heesakkers (jrgt), Jan 
Pijnenburg, Voor alle vaders uit onze parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Familie Van 
Moorsel-Linders, Jo Brox-van Hooff (mged), 
Jan Slaats (mged), Sjan van Leuken-Gilsing, 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter, Carel van de Biggelaar (trouwdag), Kees 
en Miet van de Hurk-de Groot.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Lou Maas, 
Toon Dora en Grada Verbakel, Frans en Nolda 
Verhagen, Hans Schaddelee, Jos Wouters 
(nms Hakendover), Riek van Heugten-van den 
Berg en Toon de echtgenoot, Henk Swinkels, 
Jan Haeve, Toon van den Heuvel en dochter 
Anja, Marinus Marinussen, Nelly van den Berg-
Swinkels, Harrie van Moorsel (verj), Piet van 
Dommelen.

Maandag 20 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 

Dinsdag 21 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 22 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed
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Juni Watermaand. Modderdag, 
badkuipenrace, vissen, Muziektuin-
podium, Splash, alles in het teken 
van het thema waaraan de gemeente 
Laarbeek grondig meewerkt. Op zulke 
dagen placht ik er op uit te trekken om 
te genieten van deze activiteiten. Het 
is overduidelijk dat de gemeente dit 
jaar verzaakt heeft een worst naar de 
Clarissen te brengen. Zij zijn natuurlijk 
op de hoogte gebracht dat de 
zusters liever geen worst meer willen 
want ze zijn vegetariër geworden. 
Daarom vragen ze aan mensen die 
mooi weer willen om met kaas, 
fruit of eieren te komen. Overigens 
mag je ook met lege handen de 
zusters om gebed vragen. Een goed 
weergarantie geven de zusters niet 
af. Ze geven wel de verzekering 
dat ieder verzoek om gebed wordt 
gehonoreerd. Afijn, het resultaat 
is er ook naar. Dialectenfestival, 
nat. Muziektuinpodium, nat. Een 
concert van de in Mariahout geboren 
volkszanger, zeiknat. Zwemles, 
doornat, maar dat is ook de bedoeling. 
Wat P. Skauwe betreft is de gemeente 
doorgeslagen en nemen ze het 
woord watermaand veel te letterlijk. 
Hetzelfde gebeurt op de cursus 
logica voor beginners. Het thema 
water wordt door enkele deelnemers 
eveneens ruimhartig opgepikt. Eentje 
kwam met de stelling dat vrouwen 
voor de helft uit water bestaan, 
mannen bestaan voor 65% uit water 
en een komkommer voor 94%. Tot 
zover wordt de waarheid geen geweld 
aan gedaan. Bij het uitspreken van 
de zin: ‘Dus mannen lijken meer op 

komkommers dan vrouwen’, loopt 
de vergelijking toch enigszins mank. 
Hetzelfde geldt voor het raadsel: Wat 
is het verschil tussen een kikker? Het 
antwoord hierop luidt: Hoe groener, 
des te zwemt ie. Nou ja. Daarmee kom 
ik wel weer terug bij het water. In mijn 
jonge jaren bezoeken we vaak een 
familie en als jong kind lust ik graag een 
glaasje priklimonade waarvan ik weet 
dat de koelkast hiermee goed gevuld 
is. Op onschuldige toon vraag 
ik: ‘Mag ik een glaasje water?’ 
Het antwoord luidt: ‘Water is 
voor de kikvorsen’, waarop het 
glas gevuld wordt met het 
prikkelende suikerwater. Juiste 
vraag, beter antwoord, missie 
geslaagd. Aan de bar bij café 
De Koekoek bestel ik een glas 
Spa Rood, koolzuurhoudend 
water. Een man aan de 
bar kijkt me aan en met 
slissende tong zegt hij: 
‘Als kind dronk ik water. 
Als volwassene dronk ik 
whisky met water. Later 
verkoos ik water met whisky. 
Daarna enkel nog whisky 
zonder water en tegenwoordig 
drink ik whisky als water.’ Mijn 
aandeel aan Juni Watermaand 
komt binnenkort. Ik ga deelnemen 
aan de botenparade van Splash. Ik 
kan weliswaar niet zwemmen 
maar zelfs wanneer ik van boord 
val ga ik er vanuit dat ik gered 
wordt door De Teugelders. Laat 
ik me eens lekker uit het water 
trekken, met of zonder paard.

Te letterlijk Volgens P. Skauwe
COLUMN‘Entente Florale’ kiest groenste dorp van Nederland

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Als één van de wei-
nige Nederlandse gemeenten hoopt 
Beek en Donk op een gunstige uitslag 
van de competitie om de titel groenste 
kleine stad of dorp.

Aandacht
De eerste gedachten om eens deel te 
nemen aan de strijd om de titel ‘vi-
tale groene kleine stad of dorp van 
Nederland’ dateren uit 2011. “Onze 
gemeentesecretaris kende de compe-
titie uit haar vroegere plaats Weert”, 
vertelt wethouder Tonny Meulensteen, 
“maar op dat moment waren we er 
nog niet klaar voor.” Een belangrij-
ke ontwikkeling sindsdien is de aan-
dacht voor de natuur vanuit het IVN 
(Instituut Voor Natuureducatie), afde-
ling Laarbeek. Hier zijn door veel men-
sen grote stappen gezet om te zorgen 
dat er in Laarbeek in het algemeen en 
Beek en Donk in het bijzonder, veel 
meer aandacht is gekomen voor de 
natuur.

Educatie
Een voorbeeld is de manier waarop 
Nationale Boomfeestdag de laatste ja-
ren wordt ingevuld. Veel inwoners van 
Laarbeek herinneren zich misschien 
zo’n dag uit de tijd, dat ze in groep 8 
(of de zesde klas) van de basisschool 
onder leiding van een deskundige met 
een schop in 1 minuut leerden hoe 
een boom te planten. Daarna werd er 
een plek aangewezen waar je als kind 

dan een aantal struiken mocht gaan 
planten. Soms werd er echt een boon 
geplant, maar dan was het plantgat 
al klaar en hoefde je er als kind alleen 
nog een boom in te zetten en het zand 
aan te gooien. Tegenwoordig gaat dat 
anders. Het IVN maakt tijdens een les 
in het groen duidelijk hoe er met de 
natuur moet worden omgegaan. Als 
ieder kind daarvan doordrongen is, 
wordt er meestal niet meer dan één 
boom geplant. Het effect van zo’n les 
is echter veel groter dan de vroegere 
massale aanplant, die daarna door de 
plantsoenendienst van de gemeen-
te nog eens dunnetjes over gedaan 
moest worden omdat sommige plant-
jes niet konden wortel schieten. 

Parkachtig
De jury van de ‘Entente Florale’-
competitie staat onder leiding van 
Johan Vlug uit Amsterdam. Hij is als 
landschapsarchitect en stedenbouw-
kundige de aangewezen man om ‘een 
oordeel te vellen’ over Beek en Donk. 
Hij maakte op donderdag 9 juni sa-
men met vertegenwoordigers van 

allerlei natuurverenigingen uit Beek 
en Donk en de rest van Laarbeek een 
fietstocht door het dorp. Hij vond het 
daarbij leuk dat er tijdens de tocht 
door betrokkenen vrijwilligers op de 
juiste plaatsen een toelichting werd 
gegeven. “De verwachtingen waren 
niet hooggespannen toen ik het dorp 
binnenreed”, vertelt Johan, “de omge-
ving van de brug is erg stenig en wei-
nig sfeervol, maar kom je verder in de 
buurt van het gemeentehuis, dan zie 
je de omgeving steeds groener en zelfs 
parkachtig worden.” Negatieve kritiek 
had hij echter wel op de manier zoals 
de omgeving van het gemeentehuis 
was vormgegeven. Dit heeft overigens 
niet direct te maken met de wedstrijd, 

maar werd door Johan wel ter overwe-
ging meegegeven aan de aanwezigen.

Op 21 september volgt de uitspraak 
en wordt bekend wie van de vier deel-
nemers, Stevensweert, Nieuwkoop, 
Beuningen of Beek en Donk de titel 
‘Groene kleine stad of dorp’ krijgt.

In de buurt van het 

gemeentehuis zie je de 

omgeving steeds groener 

en zelfs parkachtig worden

Johan Vlug, landschapsarchitect 
en stedenbouwkundige 

Fotograaf: Joost Duppen

Halvefinalist!
Autobedrijf SARO hoort bij de top 10 

van autobedrijf van het jaar 2016 -2017

Genomineerd voor Autobedrijf van het jaar.

UNIEK keukenconcept! 
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES 
Korenmi jt 3, Beek en Donk

KEUKENS & INTERIEURS UNIEKE VORMGEVING EN MAATWERK

NIEUWE APPARATUUR NODIG VOOR UW KEUKEN?

onderdeel 
van:

vanhoutkeukens.nl

KEUKEN TOTAAL 
CONCEPT
Indien gewenst verzorgen 
wij het hele proces voor u:

• Advisering & Verkoop

• Plaatsen

• Loodgieter/Electriciën

• Stucadoor

• Schilder

hetmaathuys.nl

Advisering en verkoop •

Unieke vormgeving •

Maatwerk •

Interieurs •

Badmeubels •

Buitenkeukens •

UNIEK EN DEGELIJK 
MAATWERK

Gevestigd bij Formido 
Wilhelminaweg 5, Beek en Donk NIEUW!! 



Donderdag 16 juni 20166 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

4.99
kilo 5.28

DubbelFrisss
pak 1500 ml.

Bij aankoop van 4 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 4 pakken DubbelFrisss appel & perzik

à 1500 ml. van 4.76 voor 2.38

2.99
kilo 5.98

2.79

1.99
2 zakken

5.00
3 fl acons

3.00
4 stuks

W 24 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 juni 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Danio kwark of luchtige kwark
alle soorten

1.26-1.92

Dujardin vieux blue label, 
Sonnema berenburg of

 Floryn jonge jenever*
literfl es

14.29-14.89

Bombay Sapphire gin 
of the original Bombay

 London dry gin*
fl es 500/700 ml.

16.99

13.9910.99

mijn slijterij

0.99
Bon Appetit Goudse 

jonge 48+ kaas
stuk 945 gram

6.79

Slavinken
500 gram

4.37

Mora rundvleeskroketten, 
hamburgers of frikandellen 

voordeelverpakking 12/20 stuks

2.97-4.03

Lay’s Wokkels, Bugles, Hamka’s 
of Doritos tortillachips

2 zakken à 115-205 gram

2.50-2.70

Nivea douche, shampoo
of conditioner

3 fl acons à 200/250 ml.

9.33-14.97

Heerlijke verse groente
aubergine (per stuk), courgette (per stuk), radijsjes (per bos), 

ijsbergsla (per krop), bosuien (per bos) 
of cherry tomaatjes (bakje 250 gram)

4 stuks naar keuze

3.40-4.76

2+2
GRATIS
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout - Ooit ontstaan er aan de bar 
in café 'De Koekoek' de meest wilde 
ideeën. Maar één idee wordt nu werke-
lijkheid! Op zondag 26 juni zal name-
lijk de eerste 'Ok-Moi-zeepkistenrace' 
plaatsvinden. “Dit kan een groots en 
bruisend evenement worden”, belooft 
de organisatie. “We hopen op mooi 
weer en veel publiek.”

Inschrijven is niet meer mogelijk …
In de Dorpsstraat verschijnt die zon-
dag een spectaculair parcours met een 
startschans van maar liefst zes meter 
hoog. De bedoeling is dat de zeep-
kisten zo snel mogelijk de finish be-
reiken. Onderweg krijgen de deelne-
mers te maken met een springschans, 
een chicane en andere hindernissen. 
Meerdere manches worden verreden. 
“De snelste tijden worden genoteerd 
door een onomkoopbare jury”, lacht 
Karel Huygens. Samen met de vrien-
dengroep van carnavalsvereniging 
'Ok-Moi' neemt hij de organisatie van 
dit nieuwe evenement op zich. 

Op hoog niveau
John van den Broek vertelt: “In 
Valkenburg gingen we kijken naar de 
Red Bulll zeepkistenrace. Het leek ons 
geweldig om dat hier van de grond te 
krijgen. En dat is nu, letterlijk en figuur-
lijk, gelukt.” Het is zelfs al niet meer 
mogelijk om in te schrijven. “Mensen 

van verschillend pluimage – van ICT'er 
tot bouwvakker – zijn al weken bezig 
met het zelf bouwen van een originele 
zeepkist. Ook is er opeens een zeepkist 
uit een garage ontvreemd, die dan la-
ter weer ergens opduikt. Kortom: “Het 
houdt de gemoederen flink bezig”, 
grinnikt Karel.  

Wedstrijd
Bij een wedstrijd horen prijzen. En die 
kunnen binnen gesleept worden: Voor 
de snelste tijd, de originaliteitsprijs en 
de pechprijs. Er wordt gestreden in twee 
categorieën: voor de jeugd tot en met 
15 jaar op een aangepaste schanshoog-
te en de categorie 16 tot en met 99 jaar 
op de schans van zes meter hoog. Dat 
belooft een spektakel te worden. 

Goed te vermelden… 
Mariëlle Cruts zet de puntjes op de i 
als ze vertelt: “Dit evenement orga-
niseren zou niet gelukt zijn zonder de 
hulp van veel Lieshoutse mensen en de 
bijdrage van de Dorpsraad. Ook is het 
goed om te vermelden er de 25e juni 
een pre-party is in 'De Koekoek'. De 

band WATT treedt op en ook 'Croyse 
Piet'. Op zondag starten we dan rond 
11.30 uur met de zeepkistenrace. 
Verder is er een dj, een ijscowagen van 
'De Verleiding' uit Beek en Donk en een 
springkussen. 'Asian food' en heerlijke 
gerechten uit een big green egg zorgen 
voor de inwendige mens. Het kan zo 
maar gezellig worden!

Zie ook: www.ok-moi.nl voor meer 
informatie.

VACATURE

Allround medewerker M/V
(40 uur per week)

Harpie BV uit het Brabantse Aarle-Rixtel is een van Nederlands meest toonaangevende  
bedrijven op het gebied van Hygiënesluizen, Sanitaircabines en Lockerkasten gemaakt van HPL 
volkern. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround medewerker voor 40 uur per 
week. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden, uitwerken en installeren 
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►  Gemotiveerde werkhouding   » Goed salaris  
►  Ervaring in de (interieur) bouw sector » Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
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►  In bezit van rijbewijs B of BE  » Gevarieerde klantenkring 
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►  Geen 8-5 mentaliteit    » Gezellige, professionele werksfeer
          » Ruimte voor cursussen / scholing
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Helmondseweg 7c
5735 RA Aarle-Rixtel
info@harpiebv.nl 
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Handel in plaatmaterialen, toepassingen & accessoires
voor al uw wensen, op maat gemaakt • productie & montage van sanitair cabines
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Opbrengst zandlopers maar liefst €2.500,-!

Jeugdgemeenteraad overhandigt cheque aan stichting KAP
Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – In het Ontmoetings-
centrum overhandigden leden van de 
jeugdgemeenteraad afgelopen week 
een cheque aan Martien van den Hove 
en Frank Rondeel van de stichting 
Kleinschalige Afrikaanse Projecten. De 
cheque werd met grote dankbaarheid 
in ontvangst genomen.

Stichting KAP
De stichting KAP realiseert projec-
ten voor veilig drinkwater in Afrika. 
“We hebben zelf gedurende ons ar-
beidzame leven voor Philips in Afrika 
gewerkt. Bij ons heeft altijd de wens 
bestaan om ooit nog eens wat terug 
te doen voor de mensen daar. Vanuit 
die wens hebben we in 2005 als 
drie oud-collega’s de stichting opge-
richt”, vertelt Martien van den Hove 
vol enthousiasme. De stichting werkt 

samen met subsidiegevers zoals Wilde 
Ganzen en the Well Foundation. Wilde 
Ganzen krijgt de middelen van de 
Postcodeloterij. “We maken gebruik 
van elkaars expertise. Zo houden we de 
lijntjes kort en weten we zeker dat het 
geld op de juiste plaats terechtkomt”, 
vertelt Van den Hove. Na projecten in 
Zuid-Afrika, Zuid-Sudan, Mozambique 
en Tanzania is de stichting momenteel 
met het achtste project bezig, thans in 
Ethiopië. In samenwerking en overleg 

met the Well Foundation wordt daar 
een waterbron geslagen. “Alles wat we 
doen, gebeurt in overleg met de lokale 
bevolking en overheid. De lokale bevol-
king is eigenaar en voert de exploitatie 
uit. Ook als het project is opgeleverd, 
blijven we in contact om te kijken of al-
les loopt en of dat er nazorg nodig is.”

Zandloperproject
Ex-jeugdwethouder Jordi de Laat 
bedacht vorig jaar in het kader van 

duurzaamheid dat je verspilling van 
water kunt tegengaan met behulp van 
een zandloper. Hij ontwierp een zandlo-
per die voorkomt dat je langer dan vijf 
minuten in de douche staat. Vanuit die 
gedachte koppelde hij het project aan 
de stichting KAP. De nieuwe raadsleden 
hebben zich heel enthousiast ingezet 
voor dit project en hebben zich tot het 

uiterste toe ingespannen om zoveel 
mogelijk zandlopers te verkopen. En 
met resultaat: Er werden er maar liefst 
3.000 verkocht! “We hebben zandlo-
pers bij de PLUS supermarkt verkocht, 
aan familie, aan buurtbewoners, ei-
genlijk aan iedereen”, vertellen diverse 
raadsleden enthousiast. 

Na een korte inleiding door vaste bege-
leidster en ViERBINDEN-medewerkster 
Anneke Merkx reikten Kyell de Haas en 
Amber Duijmelinck de cheque ter waar-
de van €2.500,- uit aan de heren van 
stichting KAP. 

Wilt u meer informatie over stichting 
KAP? Kijk dan op www.skap.nl!

Bij ons heeft altijd de wens 

bestaan om ooit nog eens 

wat terug te doen voor de 

mensen daar

Een dikke duim voor de leden van de jeugdgemeenteraad!

Ok-Moi-zeepkistenrace leeft en bruist al in Lieshout

Mensen van verschillend 

pluimage zijn al weken 

bezig met het zelf bouwen 

van een originele zeepkist

GITAARLES
VOOR 

50-plussers

Geen noten
Begeleiden 

liedjes                                                                                                                                               
jaren ’60 en ‘70

Info:
nicovandewetering@kpnmail.nl

Er wordt hard gewerkt aan de 
helling voor de zeepkistenrace 

EVEN RECHTZETTEN
In de rubriek MooiLaarbeek 
Verzamelt van afgelopen week zijn 
een paar storende fouten geslo-
pen. Wij zetten deze graag even 
recht.

De inleiding van het artikel ontbrak 
en volgt derhalve hieronder, zo-
dat u alsnog te weten komt waar 
de MooiVerzamelaar Francien 
Kerkhof woonachtig is:
 
Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 

Mooilaarbeekkrant aan bij Francien 
Kerkhof, Leliestraat 16 in Beek en 
Donk. Vol trots vertelt zij over haar 
prachtige verzamweling rondom 
de bekende schrijver van streekro-
mans, Toon Kortooms.
 
Bovendien was een foutief tele-
foonnummer vermeld. Het juis-
te telefoonnummer moet zijn 
0492-461093.
Heeft u items voor Francien? Belt u 
dan svp met dit nummer!
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Uitleg van recept:

Bereiding
Bekleed de springvorm met de 
vellen deeg en druk ze goed aan 
elkaar vast. Verwarm de oven 
voor op 190 graden. Doe een 
beetje paneermeel op de 
bodem. Verdeel ongeveer de 
helft van de tomaatjes op 
de bodem. Klop de eieren 
los met de room, peper, zout, 
Italiaanse kruiden en wat fijngehakte 
basilicum. Giet het mengsel in de vorm en verdeel onder-
tussen wat stukken mozzarella en wat pijnboompitten 
ertussen. Verdeel de rest va de tomaatjes erover en druk 
deze het mengsel. Bak de quiche in circa 45 minuten 
gaar.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Italiaanse Quiche 

Italiaanse kruiden en wat fijngehakte 

Ingrediënten
6 vellen bladerdeeg voor hartige taart5 eieren

400 gr cherrytomaatjes2 bollen mozzarella2,5 dl room10 gr pijnboompittenPeper en zoutVerse basilicum1 tl Italiaanse kruiden1 el paneermeelSpringvorm 22 tot 24 cm

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Doorgaand verkeer Mariahout

Recept
van de week

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.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Erwin van 
Lankveld

Mieke vd Bergh
(Jo Ceelen)

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

Meldkamer dierenhulp 
tel: 0900 – 112 00 00 (€0,15 p.m.)
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
tel: 040 - 28 11 358

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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

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 
St. Anna Ziekenhuis
Tel. 040-2864040 Bezoektijden van
14.00-14.45 uur en 19.00-20.00 uur

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

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

SudokuVery hard

5 4 1 6

1 9 3

2 6 4

6 7 2

2 6

1 8 3

5 4 2

4 2 7

8 7 9 5

Puzzle #296705

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AMERIKAAN
AMSTERDAM
BROODJE
BREUKEN
CONCERT
CONTACT
DESSERT

DOUCHES
EENHEID
FUSEREN
GESLAAGD
GLAZUUR
JARIG
KLEUTERS

KLIMREK
MEUBELS
NIEMAND
PROFICIAT
STEEGJE
SYSTEEM
TRAPEZE

UKELELE
VERSNELLEN
VRIEZEN
WATER
WORTEL
ZEVEN
ZOEKEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

VERSNELLEN AMERIKAAN AMSTERDAM
PROFICIAT GESLAAGD KLEUTERS
BROODJE BREUKEN CONCERT
CONTACT DESSERT DOUCHES
EENHEID FUSEREN GLAZUUR
KLIMREK MEUBELS NIEMAND
STEEGJE SYSTEEM TRAPEZE
UKELELE VRIEZEN WORTEL
ZOEKEN JARIG WATER
ZEVEN

Vaderdag

Eet smakelijk!
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

De opening
Om 11.30 uur heet Wim Daniëls ieder-
een welkom. Hij staat even stil bij het 
heengaan van Jan Smeets, één van de 
initiatiefnemers van het festival, ver-
noemt traditiegetrouw de overleden 
schaduwburgemeester van Lieshout 
Wim Jonkers en kondigt Laarbeeks tij-
delijk burgemeester Henk Willems en 
Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk aan: “Nog maor efkes hier en 
toch al veul goeds gedaon. Al lang hier 
en ook veul goeds gedaon!” Beide heren 
sluiten in hun woordje op humoristische 
wijze aan bij de leuke sfeer op De Heuvel 
in Lieshout. Wat het weer betreft heeft 
vurzitter Wim Daniëls een heilig vertrou-
wen in voormalig weerman van Omroep 
Brabant, Johan Verschuuren. “Die regelt 
dat altijd voor ons! Vanmorgen nog ge-
beld met Johan. Als, met de nadruk op 
als, het vandaag regent, dan pas na zes 
uur!”, grapt Wim. De vurzitter wenst 
iedereen een fijn festival toe en kon-
digt twee jonge dialectzangers aan uit 
Aarle-Rixtel, Stijn van de Ven en Job van 
Rooy. Met het lied ‘Hee godde mee!’ 
Van Ad de Laat, openen zij de twaalf-
de editie van het Dialectenfestival, en 
de inmiddels volgestroomde Heuvel van 
Lieshout, zingt uit volle borst mee.

Het programma 
Het programaboekje vermeldt dat het 
festival al op vrijdag is begonnen met 
een dialectenmiddag voor de groepen 7 

en 8 van de Lieshoutse en Mariahoutse 
scholen. Aan het festival zijn ook een 
schrijfwedstrijd en een fotowedstrijd 
verbonden. Het thema is: ‘Zo doen ze da 
hier tiggesworrigs!’, wat volgens het pro-
grammaboekje hetzelfde is als ‘Moderne 
rituelen!’ De uitslag van de fotowed-
strijd is al op zaterdag bekendgemaakt. 
Winnaar van de Martien Coppensprijs 
2016 is geworden: Norely Oonk met 
een serie prachtige foto’s. De uitslag van 
de schrijfwedstrijd: Gerard Ulijn kreeg 
een erepenning voor zijn gedicht ‘Trant’. 
Riny Boeijen voor zijn verhaal ‘Zaddoek’ 
en de groep Raow Vlis voor hun prachti-
ge liedje ‘Zaterdag Aovond’.

Artiesten
De artiestennamen op zich zijn juweel-
tjes van Brabantse humor en zelfspot! ’t 
Kumt Vaneiges, Waizenutmar, Van alle 
markten thuis, Spoit Elluf, Sakkerdju, 
Bagatelle, Raow Vlis, De Bruurs, Taaftere. 
Anderen treden op onder hun eigen 
naam. De MooiLaarbeekKrant maakt 
kennis met de groep Waizenutmar uit 
Beek en Donk “Bleef maor zitte, wai- 
zen- ut- mar!”, zeiden de mensen vroe-
ger als ze bij de buurman aan de ach-
terdeur rammelden.” Wij hebben onze 
naam mee als het muzikaal fout gaat”, 
grapt de woordvoerder, “Wai-zen-ut-
mar!” Op podium 5, de foyer van het 
Dorpshuis, speelt Raow Vlis, een groep 
uit Nuenen en omstreken. Ze spelen 
popmuziek met eigentijdse themas’s 
in dialect. Een vernieuwende groep die 
vooruit wil kijken en niet blijft hangen in 
nostalgie over ‘vruger’.

Publiek
Volgens de organisatie komen de mees-
te festivalbezoekers uit de omgeving 
maar er zijn ook mensen uit Hilversum, 
Ossendrecht, Deil en Amersfoort. 
De MooiLaarbeekKrant ontmoet 
op een bankje op het Heuvelplein 
Henk Overbeek uit Heythuysen. Een 
Limburger afkomstig uit Oirschot. “Ik 
verstoj wel Limburgs, mer ik sprèk ut 
noit”, zegt hij in onvervalst Oirschots. 
Het mooie is dat, ondanks de mengel-
moes aan Brabantse dialecten, festival-
gangers elkaar volledig verstaan, of ze 
nou uit Uden of uit Helmond komen. 
Een enkele keer klinkt “Wà zedde?” 
Maar dan ligt het aan het hoorapparaat.  

Om 14.30 uur klinken de eerste 
donderslagen boven Lieshout. De 
MooiLaarbeekKrant schuilt onder een 
kraampje, denkend aan een andere 
spreuk van Johan Verschuuren: “Regen 
vur acht uur, is aalt van korte duur!” 
Spoit Elluf bij De Koekoek speelt onver-
stoorbaar door.

Brabants gezellig
Als De MooiLaarbeekKrant zich om vier 
uur, na een bijzonder leuke middag, 
huiswaarts begeeft, zijn een aantal kra-
men leeg en diverse artiesten zijn aan 
het inpakken. Het onbestendige weer 
heeft toch zijn tol geëist. Op De Heuvel 
en bij De Koekoek bleef het echter nog 
lang Brabants gezellig.

Vervolg voorpagina

Brabantse humor in een muzikaal sausje

Het mooie is dat, ondanks de 

mengelmoes aan Brabantse 

dialecten, festivalgangers 

elkaar volledig verstaan

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-rixtel maakt mooiste natuurfoto 
Aarle-Rixtel - Het kikkerconcert, waar-
bij de 'Kiek Nou' natuurfoto-expositie 
plaatsvond, is alweer een dikke week 
voorbij. De leden van 'Kiek Nou' kregen 
veel aandacht en lovende woorden voor 
hun foto's. Uiteindelijk werd Marcel 

van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel verko-
zen tot maker van de mooiste foto. Een 
foto waarop een ijsvogel staat. 

Heel veel bezoekers vulden het 
formuliertje in dat zij bij de ingang 

kregen. Door de drie mooiste fo-
to's op te schrijven, konden de be-
zoekers tevens na een loting kans 
maken op een foto naar keuze met 
passe-partout.

Marcel van de Kerkhof was met 
zijn ijsvogel van de Renders Eco-
Touristfarm De Biezen de meest 
met open mond bewonderde 
foto. Marieke Bouwman-Pijnenburg 
is met haar muisje uit Noud Biemans 
bos met een piepklein verschil als 
tweede geëindigd. Dit is na enke-
le uren tellen van de stemmen be-
kend geworden. Daarna zijn de 
formuliertjes weer flink geschut en 
is er geblinddoekt een uit getrok-
ken.  Willem Vink uit Ottersum is 
hiervan de gelukkige winnaar ge-
worden. Van harte!  

Afgelopen maandag heeft Marcel 
de uitgekozen winnende ijsvogel 
foto aan Willem overhandigd, die als 

bonus nog een echte ijsvogel voor 
de winnaar had geregeld in de tuin 
van de IVN. Willem was stom ver-
baasd hij had er namelijk nog nooit 
een in het echt gezien. 

Fotowerkgroep 'Kiek nou' wil alle 
bezoekers van onze expositie har-
telijk danken en ziet jullie graag te-
rug op de eerste zondag van juni in 
2017.

Marcel van de Kerkhof (r) overhandigt de ijsvogelfoto aan Willem Vink (l)

Marieke Bouwman-Pijnenburg werd met deze foto van het muisje tweede 
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Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Sponsoren:

18 JuniModderdag Open dag 
Natuurtuin De Robbert

BadkuipenraceSchoonduiken oude 
deel Zuid-Willemsvaart

Waar: Agrarische Kinderopvang ’t Heikantje
 De Wolfsputten 6 in Aarle-Rixtel
Wanneer: zaterdag 18 juni 
 van 12.00 tot 16.00 uur
Info: www.juniwatermaand.nl

Lekker vies worden bij de Modderdag! 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 
jaar mogen komen spelen op de speelweide 
van de Agrarische Kinderopvang ’t Heikantje 
in Aarle-Rixtel. 

Er zijn volop spelletjes en activiteiten zoals het 
blotenvoetenpad, moddersoep maken, een 
buikschuifbaan, een stormbaan of je kunt ge-
woon een lekker modderbad maken. Kortom: 
alles wat je met modder en water kunt doen. 
De activiteit wordt georganiseerd voor de Juni 
Watermaand en de Nationale Modderdag in 
een. Vergeet niet oude kleren aan te trekken!

Waar: Kemenadelaan 2 
 in Helmond
Wanneer: zondag 19 juni 
 van 13.00 tot 17.00 uur
Info: www.derobbert.nl

Zondagmiddag is natuurtuin De Robbert van 
13.00 uur tot 17.00 uur extra geopend voor 
geïnteresseerden. Deze keer staat de open 
zondagmiddag in het teken van het waterle-
ven. Met schepnetjes en zoekkaarten kunnen 
bezoekers onderzoeken wat er in de grote 
poel leeft. De rest van de tuin is natuurlijk net 
zo interessant en er kan de hele middag rond-
geneusd worden in de verschillende bosjes, 
langs bosranden, tussen de graslandjes en bij 
de poelen, de bijenstal en de kruidentuin.

Gebruikt u navigatie dan kunt u het beste 
Kemenadelaan 2 Helmond intoetsen. De in-
gang van de natuurtuin is aan het einde van 
de stoep.

Waar: Passantenhaven Aarle-Rixtel

Wanneer: zondag 19 juni 
 van 13.00 tot 17.00 uur
Info: www.dorpsfeesten.info
 
De badkuipenrace komt eraan! Wie kent het 
niet als onderdeel van te land, ter zee en in 
de lucht? Een onderdeel waarbij je met een 
simpele badkuip, enkele tonnen lucht voor het 
drijfvermogen en de nodige ludieke aankle-
ding gewoon mee kunt doen. Gedurende de 
gehele middag zullen de verschillende teams 
tegen elkaar strijden voor de beste tijd, uitein-
delijk zal er één team met de beker naar huis 
gaan.
Er is een DJ aanwezig voor de muzikale onder-
steuning en horeca voor een hapje en een 
drankje. Kortom, alles is aanwezig om er een 
spectaculaire, gezellige en sportieve middag 
van te maken. Deze middag wordt georgani-
seerd door de organisatie van de dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel in het kader van het 40-jarig jubi-
leumjaar van de dorpsfeesten.

Waar: Havenweg Aarle-Rixtel

Wanneer: zondag 18 juni 
 van 10.00 tot 14.00 uur
Info: www.stichtingduikteamlaarbeek.nl

De organisatie van dit jaarlijkse evenement ligt 
bij Stichting Duikteam Laarbeek. De vereni-
gingen Discovery Dive en Duikteam Gemertse 
Watervrienden, werken mee om er een leu-
ke en gezellige dag van te maken. Dit is een 
mooie manier om eens te kijken hoe het er 
aan toe gaat bij echte duikers. Het zal een ver-
rassing zijn wat ze zoal allemaal uit het kanaal 
‘vissen’. Het kanaal zal er in ieder geval een 
stuk mooier en gezonder op worden. 
Verspreid over de dag wordt de Zuid-
Willemsvaart op verschillende plekken schoon 
gedoken. 
10.00 – 11.00 uur: tot de steigers van de Haven
11.30 – 12.30 uur: vanaf de brug tot de Aldi 
13.00 – 14.00 uur: vanaf de Aldi tot aan het 
Janus Meulendijkspad
Om 14.00 wordt het duiken afgesloten.

19 Juni19 Juni18 Juni

Deze hele maand juni staat in Laarbeek bol van de activiteiten in, op en langs het water. Wij vinden het leuk om te zien dat er 
zoveel mensen mee doen aan deze editie van de Juni Watermaand. ‘Waterpoort van de Peel’ op zijn best. 
Helaas nemen de weergoden Juni Watermaand soms wat te letterlijk en komt er ook veel water van boven, maar dat mag de 
pret niet drukken. Enkele evenementen hebben wat last gehad van regen maar het merendeel staat als een huis. Onverwoest-
baar dankzij het enthousiasme en de inzet van al die verenigingen en vrijwilligers. Een aantal mooie momenten ziet u hier op de 
pagina’s terug, samen met een vooruitblik naar komend weekend.
Op de website www.juniwatermaand.nl staat de laatste informatie die wij die van de organiserende verenigingen ontvangen. 
Heeft u een evenement in het kader van Juni Watermaand dat nog niet op de site vermeld staat? Of zijn er wijzigingen in de 
organisatie van het evenement? Dan kunt u daarvoor altijd informatie aanleveren naar juniwatermaand@laarbeek.nl. 

KiKo speelt de musical ‘De Eiland’
Laarbeek - Kinder- en Jeugdzanggroep KiKo Laarbeek brengt op zondag 26 juni 
weer haar jaarlijkse einduitvoering. Om 11.00 uur én om 13.30 uur kunt u in het 
Dorpshuis Lieshout genieten van de superleuke familievoorstelling ‘De Eiland’. 
De toegang is gratis.

Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op De Eiland. Ja… jullie horen het 
goed. Niet op Het Eiland. Welkom op De Eiland. Want dit eiland is heel bijzonder. 
De Eiland is heel speciaal. Waar zijn de schipbreukelingen nu beland? Ga mee op avontuur en ontdek wie er op dit speciale 
eiland allemaal wonen.. Kom gezellig kijken met de hele familie, zondag 26 juni om 11.00 uur of om 13.30 uur. De zaal gaat 10 
minuten voor aanvang van de voorstellingen open en de toegang is gratis. 
Ben jij tussen de 6 en 16 jaar en vind je zingen leuk? Kom dan op dinsdag 28 juni naar de open repetitie van KiKo. Verdere in-
formatie over de groepsindeling en tijden vind je op www.kikolaarbeek.nl.



Donderdag 16 juni 2016 11

KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NLKIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL

“Ik doe hier allerlei ideeën op”

Veel variatie bij Open Tuinen Route Laarbeek
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Aarle-Rixtel)

Laarbeek – Tuinliefhebbers konden 
afgelopen weekend volop genie-
ten tijdens de derde editie van de 
Laarbeekse Open Tuinen Route. Maar 
liefst dertien tuinen, verspreid over 
Laarbeek, waren voor deze gelegen-
heid opengesteld voor het publiek. 
De organisatie van dit evenement was 
in handen van Miranda Hellings en 
Corien van de Plas uit Beek en Donk.

Hoe het begon
“Ik kwam op het idee toen ik de Open 
Tuinen Route in Helmond bezocht”, 
vertelt initiatiefneemster Miranda 
Hellings: “Aanhaken in Helmond was 
vanwege de afstand geen optie. Ik be-
sloot daarom mijn vriendin Corien te 
vragen om samen zoiets op te zetten 
in Laarbeek.” Het resultaat was een 
eerste Laarbeekse Open Tuinen Route 
in 2012. Dat beviel zo goed dat de 
vriendinnen besloten hier een twee-
jaarlijks terugkerend evenement van te 
maken. Miranda licht toe: “We kregen 
niet alleen veel positieve reacties van 
het publiek, maar ook van de deelne-
mers. Deze komen zo met elkaar in 
contact. Als je zelf tuiniert, is het leuk 
om je hobby te delen met anderen die 
ook van tuinieren houden.”

Goede voorbereiding
Veel tijd hebben beide organisatoren 
gestoken in de voorbereidingen van 
de Open Tuinen Route 2016 met als 
resultaat een gevarieerd aanbod van 
dertien tuinen verspreid over Laarbeek 
maar verbonden via een goed beschre-
ven fietsroute. Het hele weekend is het 
hierdoor bij alle deelnemende tuinen 
een komen en gaan van veelal fietsen-
de tuinliefhebbers. Overal worden zij 
gastvrij ontvangen door betreffende 
tuineigenaren. Trots geven deze hun 
gasten informatie over het tot stand 
komen van hun tuin, namen van plan-

ten en manier van onderhoud. Zo laat 
Steven Blom van landhuis Stienendael 
te Aarle-Rixtel weten dat hij maar liefst 
tien jaar bezig is geweest met de in-
richting van zijn 7.000 m2 grote tuin 
en daarna acht jaar met het perfecti-
oneren hiervan. Het resultaat mag er 
dan ook zijn: een idyllische tuin waarin 
bloeiende bomen en struiken worden 
afgewisseld met heerlijk geurende 
planten en bloemen in mooie kleurva-
riëteiten. Steven licht toe: “Zo’n tuin 
is als eenling niet te onderhouden. Ik 
krijg daarom gelukkig hulp van mijn 
tuinman voor het zware werk en mijn 
zus voor het lichte werk. Zij is kun-
stenares. Dat zie je aan de tuin. Ze 
schildert als het ware met bloemen.”

Diversiteit
Buurvrouwen Rieky van den 
Berkmortel en Jos van Veghel ont-
vangen hun gasten in de voormalige 
kloostertuin van De Zeven Zusters 
te Beek en Donk met koffie en cake. 
Deze beschut liggende en met buxus 
ingerichte binnentuin dient tegen-
woordig als gezamenlijke tuin voor de 
bewoners van het tot appartementen 
verbouwd klooster. Ook zij laten af en 
toe een tuinman komen voor het zwa-
re werk. Het lichte werk houden ze zelf 
bij. Jos vertelt: “Rieky doet het meeste 
aan de tuin. ”Maar ik kom ook van de 
boerderij,” lacht Rieky.

Pal achter Franciscushof te Lieshout 
lag een braakliggend terrein waar-
op afval werd gedumpt. “Het was 
een grote ‘rawazzie’”, aldus bewoner 
Arnold Bevers. Zes jaar geleden kon 
hij het niet meer aanzien: “Toen ben 
ik begonnen om er iets moois van te 
maken. Ik ben gewoon aan mijn poort 
begonnen en zo steeds verder ge-
gaan.” Het laatste jaar krijgt hij hierbij 
veel hulp van zijn buurman Peter van 
Wetten. Het resultaat is een mooi bos-
rijk wandelparkje met diverse paadjes. 
Trots melden de buurmannen dat het 
bijna allemaal gekregen planten zijn 
van mensen die hun tuin willen veran-
deren. Peter: “Die mensen zijn blij dat 
wij hun planten eruit spaaien en wij 
zijn blij met de planten.”

Tevreden
Initiatiefneemster Miranda Hellings is 
erg tevreden met het verloop van de 
Open Tuinen Route: “We krijgen veel 
positieve reacties. Mensen vinden het 
leuk dat er zoveel verschillende soor-
ten tuinen meedoen.” Ook bezoeker 
Jelle Peters (Beek en Donk) is enthou-
siast: “Ik zit zelf in het groen. Ik doe 
hier allerlei ideeën op.” Bezoekster 
Toos Peters voegt toe: “Het biedt een 
leuke mogelijkheid om eens ‘binnen’ te 
kijken in een tuin.”

De Open Tuinen Route  
biedt een leuke  

mogelijkheid om eens 
‘binnen’ te kijken in een tuin

www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand
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Snijbloemen

Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn 

geldig van 15 t/m 21 juni 2016

Het mooiste groenWij gaan uitbreiden
Alles moet weg!

Tuinmeubels &
Parasols

Tuinhout & 
tuinafscheiding

tot 75% 
korting

KuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplantenKuipplanten

tot 50% 
korting

Tuinbeelden &
WaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamentenWaterornamenten

tot 75% 
korting

Prachtige pioenrozen
70-cm lang, 
verkrijgbaar in 
diverse kleuren
€ 1,50 p/stuk

Impatiens
“Balzemien”, superkwaliteit!
25-cm hoog in 13-cm pot.
Verkrijgbaar 
in diverse 
kleuren
€ 1,99 p/stuk

Vijverartikelen
& vissen

tot 50% 
korting

& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen& vissen

tot 50%tot 50%tot 50%

Barbecues &
accessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoiresaccessoires

tot 25% 
korting

1 + 1 
GRATIS

“Balzemien”, superkwaliteit!
25-cm hoog in 13-cm pot.
Verkrijgbaar 
in diverse 

€ 1,99 p/stuk

Pennisetum
Siergras verkrijgbaar in 
diverse soorten, 40-cm hoog 
in 19-cm pot
van € 8,99

nu

€4.99

Sla nu uw slag voor vaderdag!

ParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasolsParasols

tot 50% 
korting

1 + 1

SnijbloemenSnijbloemen
Prachtige pioenrozen

diverse kleuren

1 + 1 
GRATIS

Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &Barbecues &

diverse soorten, 40-cm hoog 
in 19-cm pot
van € 8,99

nu

€4.99

Succesvol Fiets- en Tuinfeest Laarbeekse Veteranen

Fietstocht en kegelen voor alleengaanden

Hoera! Vier generaties Smits 
Laarbeek - Het jaarlijkse Fiets- en 
Tuinfeest van de Laarbeekse Veteranen 
vond op zaterdag 11 juni plaats. Vanaf 
de nieuwe locatie aan het Wethouder 
Heinsbergenplein (De Nieuwe Werf) 
startten de deelnemende fietsers voor 
hun tocht door Laarbeek en omgeving. 
Het was de organisatoren met mede-
werking van oud-secretaris Jan van den 
Bogaard opnieuw gelukt een mooie tocht 
uit te zetten. 

Vanuit Beek en Donk liep de tocht via het 
buitengebied van Aarle-Rixtel richting de 
Aarlese visvijver richting Bakel en langs de 
tv-toren bij de Mortel weer terug richting 
het vertrekpunt. Een echt Oost-Brabants 
landschap met karakteristieke boerderijen 
en bossen.

Aansluitend was er bij terugkomst de 
hereniging met de overige leden van de 
vereniging die zich inmiddels zich op de 
feestlocatie hadden verzameld. Na die 
ontvangst met de bekende koffie/thee 
schakelden de deelnemers al snel over 
op een ander drankje, veelal van de be-
kende brouwer uit Lieshout. Na het wel-
komstwoord van Voorzitter Jan Verkuijlen 
raakten de leden al snel aan de praat over 
de vele actuele zaken en over hun vete-
ranen ervaringen. Mooi om te zien en 
te horen dat daarbij jong en oud elkaar 

deelgenoot maken van hun beleving van 
hun missie(s). Daarbij zijn er natuurlijk 
verschillen in ervaringen tussen een inzet 
in Nederland Indië en Nieuw-Guinea aan 
de ene kant en die van de jonge vetera-
nen uit Libanon, Turkije, Afghanistan en 
Bosnië. Toch blijken er ook veel overeen-
komsten te zijn, zeker ook voor de aanwe-
zige partners van de veteranen.

Inmiddels was ook de verkoop begonnen 
van de loten voor de traditionele loterij. 
Een loterij ter ondersteuning van de pen-
ningmeester, terwijl ook het koud/warm 
buffet werd geïnstalleerd. En als dan ie-
dereen zijn bordje had opgeschept en 
gaat eten verstommen voor even de ge-
sprekken, hooguit onderbroken door het 

bestellen van een biertje, wijntje of een 
glaasje fris. Bij de trekking van de prijzen is 
het ook altijd leuk te horen hoe de prijzen 
en de gelukkige winnaars becommentari-
eerd worden, waarbij de veelwinnaar èn 
lid van het bestuur het mikpunt is.

Die mooie mix van veteranen welke ge-
diend hebben in alle uithoeken van de 
aarde, eindigt dan met de afspraak voor 
de volgende activiteit; op 12 november op 
de Herdenkingsdag voor alle gesneuvelde 
en later overleden Laarbeekse Veteranen.

Meer weten? Neem contact op met: ve-
teranenlaarbeek@gmail.com Telefoon: 
0492-382674.

Mariahout - De werkgroep alleengaan-
den van Zorg om het dorp heeft een 
fietsroute uitgezet van 20 km op zon-
dag 3 juli. Men vertrekt om 13.00 uur 
bij de kerk in Mariahout. Het eindpunt 
is bij de Vresselse Hut waar ze gaan 
kegelen. Met een drankje en eventueel 
een wedstrijdje, als u dat wilt. Ze gaan 
er een gezellige middag van maken. 
De eigen bijdrage is €10,00.

Als u niet wil of kan fietsen kunt u op 
eigen gelegenheid naar de Vresselse 

Hut komen, om 14.30 uur. In overleg 
met een lid van de werkgroep kan een 
regeling getroffen worden van halen/
brengen indien u niet zelfstandig kan 
komen. 

Let wel: alleengaand is voor iedereen 
die niet met een partner onder één dak 
woont. Ook als u nog geen lid bent 
van Zorg om het dorp kunt u deelne-
men. Graag willen ze dan dat u wel lid 
wordt. Bij het lidmaatschap van €10,00 
krijgt u een ledenactiebon van €7,50 

die u bij de volgende activiteit van de 
alleengaanden tijdens de theatervoor-
stelling in september in het openlucht-
theater kunt inwisselen.

Opgeven vóór 1 juli telefonisch of 
per mail bij Mevr. Daniëls tel. 0499-
421654 e-mail  m.vanderlinden@
onsbrabantnet.nl, Mevr. Berkvens, tel. 
0499-421351 e-mail emberkvens@
onsbrabantnet.nl of bij Mevr. Van den 
Heuvel, tel. 06-14437369 e-mail 
gerdinia@hotmail.com.

Vlnr: Ron Smits (32 jaar), Gerrit Smits (90 jaar) met 
Sepp Smits (6 weken) en Marinus Smits (63 jaar)
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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

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:

Niels Toonen

Een kennis uit het nabijgelegen Jalón/
Xaló vroeg of haar zwarte hond voor 
één nachtje gebruik kon maken van 
het vijfsterren-honden-B&B van Finca-
Erbalunga. Zelf ging ze voor een 
langere periode op vakantie, maar 
haar thuisoppas kon niet eerder voor 
Luna zorgen en zou de hond daarna 
persoonlijk bij mij op komen halen. Op 
zich vond ik het prima… maar in de 
vallei was een groot feest gaande en 
daar wilde ik toch ook wel even naar toe. 
Zónder Luna, want dat vuurwerkgeknal 
vind ik maar niks voor hondenoortjes. 
Dat mocht geen probleem zijn want 
volgens mijn kennis kon Luna best 
een paar uurtjes alleen zijn, boven op 
mijn overdekt buitenterras met een bak 
vers water en een paar hondenkoekjes. 
Zogezegd, zo gedaan. Luna kwam. De 
eerste avond waren we gezellig samen 
thuis, in de nacht lag haar slaapkussen 
naast mijn bed en zag ik Luna slapen 
met haar poten in de lucht. Luna had 
al vaker naast mijn bed geslapen en dat 
ging altijd prima. Luna is zo´n makkelijk 
en gezellig beest. De dag daarop ging 
ik met een paar vrienden naar het 
dorpsfeest in het nabijgelegen Jalón/
Xaló waar we op een terras doken. 
Na twee gezellige uurtjes gaf ik mijn 
man een eerste seintje dat ik naar 
Luna wilde. Mijn man bestelde nog 
een rondje. Even later gaf ik mijn man 
een tweede seintje en bij het derde 
seintje stond ik op. Ik wilde persé naar 

huis, mijn man en vrienden gingen 
mee... Thuis aangekomen lag Luna´s 
nekband op de trap. Geen Luna! Onder 
het poortje door gekropen. Wég! Ik 
bedacht me geen moment en reed met 
mijn vriendin in een spurt naar het huis 
van mijn kennis, terwijl onze mannen 
het landgoed zouden inspecteren. 
Misschien was Luna bij de klimwand. 
Of was Luna misschien naar huis 
gelopen! 

Het woonhuis van Luna is hemelsbreed 
én op bergschoenen zo´n kilometer bij 
mij vandaan. Maar omdat daar een 
droge rivier tussen ligt is het op hoge 
hakjes én een auto, via een brug in het 
nabijgelegen Jalón/Xaló zo´n beetje het 
dubbele. Ohh gelukkig… ik zag Luna 
al van ver voor de poort staan. Toen 
Luna me zag sprong ze blij op me af 
terwijl mijn hartslag gaandeweg daalde; 
“Ohhh Luna, gelukkig we hebben je 
weer gevonden. Je mag weer mee naar 
Lliber.” Al kwispelend sprong ze in mijn 
auto. Onderweg naar huis belde mijn 
man. Hij had Luna gevonden! Luna 
zat gewoon in onze tuin, tussen de 
amandelbomen te poepen. Blijkbaar 
was dat de reden waarom ze onder het 
poortje was gekropen. Uhhhmmm… 
plots hadden we dus twéé Luna´s! 
Terwijl ik vanaf de achterbank in mijn 
oren werd gelebberd zette ik mijn 
auto eens even aan de kant, trok het 
achterportier open, dook bij deze Luna 

in zijn kruis en zag warempel twee 
balletjes hangen. Dit was dus geen 
Luna, maar een Luno! Terug met die 
hond, die ik zowaar ontvoerd had van 
de buren. Weer thuis werd ik door de 
echte Luna besprongen. In de avond 
stond haar oppas voor mijn poort. Ik 
heb wijselijk niets verteld... Adios. 

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

Luchtpost
Luna!

30 mei 2016

Wij zijn in de wolken met de geboorte van

NOAH

Zoon van Aäron & Elle
Opa en oma Welte • Opa en oma Steenbakkers 
Ooms en tantes

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
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Dochter van 
Mark van der Heijden  en  Simone Verbakel
Bemmerstraat 7a  5741 SZ  Beek en Donk

Proficiat Jeanne

Gefeliciteerd 

Alexander!

spanje

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.

BEL DE SPECIALIST

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

Nieuwe naaimachines (Pfaff, Singer, 
Husqvarna, Brother, Lewenstein) en repa-
ratie van alle merken. A. van de Westerlo, St. 
Annastraat 21 in Gemert, tel. 0492-361116

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Deze schatjes van jonge katjes zoeken 
een nieuw baasje. Gratis af te halen. Tel. 
0492-329155

Zwart/wit katertje, 9 weken oud zoekt 
per direct lief baasje. Gewend aan kids en 
hond. Tel. 06-22507529

GEVONDEN
Bril in geel brillenhoesje (met zonnet-
jes) gevonden op hoek Schoolstraat-
Raagtenstraat (Beek en Donk) af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

2 identieke sleuteltjes (abus) gevonden bij de 
Laarbrug richting Aarle-Rixtel. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

Automatten en handleidingen van een 
Opel Corsa. Gevonden op bankje bij 
de Muziektuin. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

Gevonden HTC telefoon in de Koppelstraat. 
Tel. 06-21450835.

Bij Slagerij Brouwers op de hoek is een schoen 
gevonden (9 juni). Kleur donkerblauw, maat 
43. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

Te koop gevraagd: Landbouwmachines. 
O.a. ploeg, frees, schudder, hark, maaier, 
weidesleep, mesttank, kipper, tractor, etc. 
Tel. 06-19076959

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

OVERIG
Inzamelpunt voor OLIE en VET. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere derde zaterdag van 
de maand. 18 juni/16 juli/ 17 sept. van 10.30 
tot 12.00 uur.

Gezocht: Standhouders voor de tweedehands-
beurs op de Mamaverwendag op zondag 16-
10-2016. Denk aan (kinder)kleding, speelgoed, 
en leuke spullen voor de moeders. Meer info: 
www.mamaverwendaglaarbeek.nl

Nette alleenstaande man zoekt op korte ter-
mijn woonruimte. Nader informatie, tel. 
06-18430758

Garagesale zondag 19 juni van 11.00 tot 15.30 
uur. Beekerheide 23B te Beek en Donk. Voor 
meer info tel. 06-38145122

TE HUUR
Rolsteiger te huur (H 3,50 x L 3,00 x B 
0,8 m.) €10 per dag of €40 per week. 
Makkelijk op en af te bouwen d.m.v. 
kleuren. Tel. 0492-461248

TE KOOP  
Te koop: 115 kleine pakken hooi van 2016. 
Tel. 06-23659348 

Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: splinternieuwe Bambino kinders-
toel, €30,00. Tel. 06-10420801

Te koop Toyota Yaris bosal uitlaatdemper, 
nooit gebruikt. Nieuwprijs €119,-. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0492-463386

Prisma verrekijker (7x50) met tas te koop. 
Tel. 06-20125124

Koelbox op stroom (12+220V) te koop. 
Tel. 06-20125124

Te koop: Mooie enkelasser aanhang-
wagen,met neuswiel,reservewiel en gegal-
vaniseerd. €375,00. Tel. 06-31936922

Diverse aanbiedingen! Staande gerani-
um € 0,99, lavendel  15cm pot € 1,49. 
Zomerbloeiers, kuipplanten, groente- en 
kruidenplanten, vaste planten, coniferen 
en heesters. Potgrond en meststoffen. Van 
Heesch groencentrum, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode, 0413-472040

Diverse maten hedera's, taxus van plant-
goed tot 2,5 mtr. Bomen, ook fruit-
bomen. (in pot). Van Heesch groencen-
trum, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode, 
0413-472040

Te koop: professionele citer. Z.g.a.n. Tel. 
06-22373136

Twee zo goed als nieuwe leven relax-
stoelen Kleur Zwart. Tel. 06-21451734

VACATURES
Zomerkracht gezocht  voor 2 tot 4 dagen 
p.w. (in overleg). Totaal Service Laarbeek zo-
ekt een praktisch ingestelde (M/V)  +-16 jaar 
die technisch is ingesteld, en zaken betref-
fend onderhoud aan pand en groenvoorzien-
ing kan verrichten. Stuur een email met C.V. 
naar: info@totaalservicelaarbeek.nl

Cafetaria in Aarle-Rixtel zoekt allround me-
dewerk(st)er v.a. 16 jaar voor weekenden en 
avonduren. Daarnaast zijn wij op zoek naar 
iemand met de nodige cafetaria-ervaring 
voor enkele uren in het weekend. Informeer 
via 0492-384262

Wij zijn per direct opzoek naar een inter-
ieurverzorgster, iemand die van aanpa-
kken weet en waarvan poetsen een hobby 
is. Het gaat om één ochtend per week. Dag 
en tijd bespreekbaar.  Een betrouwbare 
Nederlandssprekende vrouw.  Mocht deze 
advertentie u aanspreken neemt u dan con-
tact op met Tanja R. Tel: 0651952696 

VERLOREN
Sleutelbos met daaraan een blauw lint. 
Waarschijnlijk verloren op parkeerp-
laats bij de ijssalon, Beek en Donk. Tel. 
0492-383669

Wie heeft mijn paars/groene stuntstep 
gevonden? Vrijdag 10 juni vergeten aan 
de Lijsterstraat, Aarle-Rixtel. Ik wil hem 
heel graag terug. 0492-384636

VERMIST
Vermist  (Pukkie)  zwarte kater witte po-
ten, bef en snor, sinds 25 mei. Omgeving 
Schoolstraat/Piet van Thielplein. Tel. 
0492-781619

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
De MooiLaarbeekKrant 

feliciteert alle 
geslaagden!

Kayla 1 jaar!

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

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

Kapelstraat 25 c 5741 CB Beek en Donk - tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl

Welke  vader 
kunnen we blij maken?

Zondag 19 juni is het Vaderdag en daarom biedt 
Van Kuringe Adviesgroep elke vader een GRATIS drankje aan.

•Naam   ___________________________________

•Postcode en huisnummer ___________________________________

•Telefoonnummer  ___________________________________

*Actievoorwaarden
Deze actie is uitsluitend geldig op zondag 19 juni 2016 (Vaderdag);
De bon is uitsluitend geldig als deze door een vader wordt ingeleverd bij bovenstaande deelnemende 
horecagelegenheden;
Er mag maximaal 1 bon per vader worden ingeleverd;
Bij inlevering van de bon kan deelnemer kiezen uit een gratis kopje koffi e, thee, fris, bier of wijn; 
De bon kan ingeleverd worden bij Café Thuis

Lever onderstaande strook ingevuld in bij 
Café Thuis Heuvelplein 6 Beek en Donk

CDA Laarbeek steunt ondernemersfonds
Na afloop van de raadsvergadering van 
2 juni werd door Frits Rutten van Park-
management Laarbeek een presen-
tatie gegeven over de voorgenomen 
oprichting van een ondernemersfonds 
in Laarbeek. Deze presentatie was be-
doeld om de raadsleden inzicht te ge-
ven in de uitgangspunten en doelen 
van dit fonds. Want de gemeenteraad 
moet uiteindelijk zijn fiat geven aan dit 
fonds. Ook vele ondernemers volgden 
vanaf de publieke tribune met veel be-
langstelling het verhaal van de heer 
Rutten.

Het doel van een ondernemersfonds is 
belangenbehartiging voor en door on-
dernemers. Indien er een gezamenlijke 
wens is van ondernemers in een be-
paald gebied zou deze in aanmerking 
kunnen komen voor een financiële on-
dersteuning uit het fonds.

Ondernemend Laarbeek is overtuigd 
van de meerwaarde van zulk een fonds 
omdat dit ook bijdraagt aan een ver-
sterking van het Laarbeekse onder-
nemersklimaat in meerdere opzichten.

Hierbij komen we meteen bij het punt 
waarom de presentatie met uitleg 
plaatsvond voor de gemeenteraad. De 
raad is namelijk het bestuursorgaan 
dat uiteindelijk het groene licht dient 
te geven om een ondernemersfonds in 

te stellen, omdat de financiële midde-
len voor het fonds worden geheven via 
een opslag op de OZB over de niet-wo-
ningen. Na de presentatie en een korte 
vragenronde bleek dat er bij de politiek 
voldoende draagvlak is om het idee 
verder uit te gaan werken.

Sterk pluspunt in dit systeem is dat het 
zogenaamde freeriders gedrag tegen 
gegaan wordt. Dat wil zeggen, ieder-
een met een bedrijfspand betaalt mee 
aan een verbeterde organisatiegraad 
van het Laarbeekse bedrijfsleven. De 
draagkracht voor het fonds vanuit de 
ondernemers is echter belangrijk. Zon-
der draagkracht heeft een onderne-
mersfonds géén toekomst.

Belangrijke aandachtspunten moeten 
daarom zijn dat alle ondernemers die 
meebetalen aan het fonds ook het ver-
trouwen hebben dat ze profijt kunnen 
hebben van het fonds en dat het fonds 
een meerwaarde heeft ten opzichte 
van de al bestaande ondernemers-
structuren binnen Laarbeek. Deze aan-
dachtspunten moeten invulling krijgen 
in het raadsvoorstel zoals dit door het 
college wordt voorbereid.

Aan het college de beurt om er via dit 
voorstel voor te zorgen dat er in Laar-
beek vanaf 1 januari 2017 meer slag-
kracht ontstaat voor de gezamenlijke 

ondernemers in de winkelcentra, op de 
bedrijventerreinen en in het buitenge-
bied.

Vooral het buitengebied willen wij 
hierbij extra benoemen omdat dit een 
gebied is waar de komende jaren veel 
meer dan alleen agrarische activiteiten 
kansrijk zijn. Het ontwikkelen van dit 
gebied staat vanuit ons verkiezingspro-
gramma reeds lang op onze agenda. 
Een goed werkend ondernemersfonds 
kan deze ontwikkeling helpen.

Wij als CDA Laarbeek hebben al aan-
gegeven steun te geven aan het plan 
mits de uitwerking in de lijn ligt van de 
presentatie.

Namens de CDA fractie,
Marcel van der Heijden

LEZERSPODIUM
PNL ondersteunt het Commanderij College Laar-
beek om de groei naar 550 leerlingen te huisvesten!
De Laarbeekse vmbo-tak van het Com-
manderij College groeit naar 550 leer-
lingen. Bij de bouw in 2013 was nog 
uitgegaan van 400 leerlingen. Dit ter-
wijl er toen ook sprake was van even-
tuele sluiting van de locatie Laarbeek. 
Er zouden tenslotte maar 275 leer-
lingen komen en voor dat aantal zou 
de school niet opengehouden kunnen 
worden. Gelukkig hebben het school-
bestuur en het gemeentebestuur toen 
besloten toch een nieuwe school te 
bouwen voor 400 leerlingen. Allerlei 
redenen hebben er toe bijgedragen 
dat de toestroom naar deze school fors 
is gegroeid. In onze ogen is vooral de 
kwaliteit van het onderwijs hier debet 
aan. 

Wij zijn verheugd dat deze school zo’ 
n groot succes is geworden, veel groter 
dan in eerste instantie verwacht. Met 
trots constateren wij dan ook dat het 
aantal leerlingen de komende vijftien 

tot twintig jaar 
uitkomt op 
550. Een groter 
schoolgebouw 
is dan ook no-
dig. De toename laat in onze ogen ook 
zien dat de vestiging van een school 
voor het voortgezet onderwijs in Laar-
beek belangrijk is. Belangrijk voor onze 
leerlingen die de school bezoeken maar 
ook voor de uitstraling van Laarbeek.

Wij zullen dan ook de plannen van het 
Commanderij College voor de korte en 
lange termijn van harte ondersteunen. 
Bij het college zullen wij aandringen 
op vaart met de besluitvorming. Zo-
dat de nieuwe leerlingen in het nieu-
we schooljaar ook gehuisvest kunnen 
worden.

De fractie PNL

LEZERSPODIUM

tot twintig jaar 

550. Een groter 

Laarbeek - PNL houdt haar openbare 
voorbespreking, op maandag 20 juni, 
ter voorbereiding op de commissie-
vergaderingen van die week.

Op deze voorbespreking komen 
de punten aan de orde zoals die op 
de agenda staan, o.a. Businesscase 
Peelsamenwerking, 1e tussenrap-
portage 2016, afstemmingsverorde-
ning Participatiewet 2016, herziening 

exploitatieplan D’n Hoge Suute 
2015, stand van zaken bouwplannen 
en stand van zaken Bereikbaarheid 
Zuidoost Brabant. 

Zij nodigen u van harte uit om met hen 
mee te praten over de agendapun-
ten, maar ook over andere zaken, op 
maandag 20 juni, aanvang 20.00 uur, 
in het Dorpshuis te Lieshout. De koffie 
en thee staan klaar.

Voorbespreking Partij Nieuw LaarbeekAchterbanoverleg commissievergaderingen PvdA Laarbeek 
Laarbeek – De PvdA afdeling Laarbeek 
wil graag samen met u de komende 
commissievergaderingen van juni 2016 
voor bespreken. U bent van harte wel-
kom om uw standpunten met hen te 
delen.

Voor dinsdag 21 juni staat de com-
missie Sociaal Domein op de plan-
ning. Op woensdag 22 juni vindt de 

commissievergadering Ruimtelijke 
Domein plaats. De commissie Algemene 
zaken staat voor dinsdag 28 juni op 
de agenda en niet zoals anders op de 
donderdag. De volledige agenda's van 
de commissievergaderingen kunt u vin-
den op de website van de gemeente 
Laarbeek onder de link bestuur / organi-
satie en op de pagina gemeentenieuws in 
De MooiLaarbeekKrant. Laat uw mening 

horen en praat mee over de belangrijkste 
onderwerpen in uw gemeente.

Iedereen is van harte welkom in 
Multifunctioneel Centrum De Dreef aan 
de Duivenakker in Aarle-Rixtel. De aan-
vang van de avond is om 19.00 uur. 
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AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

3.69
  600 G

2.69
  320 G

1.19
  500 G

0.99
  1 KG

2.49
  4 STUKS

2.99
  180 G

1.99
  200 G

0.99
  PER STUK

1.49
  500 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 17 T/M ZO 19 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 17 JUNI

  

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

NECTARINES SPERZIEBONEN

ROOMBOTER APPEL FLAPPEN

VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

KALKOEN BIEFSTUK*

RAFFAELLO RITTER SPORT MINI

GALIA MELOEN SNOEPTOMATEN

Oud

Het is een waarheid als een koe…oud 
worden willen we allemaal, oud zijn 
niet, want ouderdom komt met gebrek-
en! Als je ouder wordt, dan verandert er 
het een en ander op lichamelijk gebied. 
Je kunt het proberen tegen te gaan of 
uit te stellen, soms heb je ‘goede ge-
nen’, maar eraan ontkomen kun je niet! 
Vroeg of laat wordt je lichaam ouder en 
daar zul je rekening mee moeten gaan 

houden. Om dit op de juiste manier te 
kunnen doen is het goed om te weten 
wát er precies gebeurt…want kennis 
geeft inzicht.

Tussen je 20e en je 40e levensjaar voe-
len veel mensen zich op hun top. De 
‘aftakeling’ is al wel begonnen, maar 
daar heb je meestal nog geen last van. 
De snelheid van deze achteruitgang ver-
schilt van mens tot mens én van func-
tie. Zo gaat bijvoorbeeld de spierkracht 
maar heel langzaam achteruit tot je 60e, 
daarna gaat het verhoudingsgewijs veel 
sneller. 

Vaak treedt bij veroudering een kettin-
greactie op. Achteruitgang van een be-
paalde functie kan een directe, meestal 
negatieve, invloed hebben op de ach-
teruitgang van een andere functie. Je 
komt dan in een negatieve spiraal. Denk 

bijvoorbeeld aan het krijgen van stijvere 
gewrichten waardoor het lopen moeilijk-
er gaat. Doordat je minder loopt, wordt 
ook de bloedsomloop minder (dikke 
benen door vochtophoping) en neemt 
je lichamelijke activiteit af (en slaap je 
slechter omdat je niet meer moe bent). 
Omdat je slechter slaapt ga je mogeli-
jk een slaaptablet nemen en struikel je 
midden in de nacht over een drempeltje 
(waar je al vijftig jaar zonder problemen 
overheen gestapt bent), omdat je je 
been net niet hoog genoeg optilt. Het 
feit dat je je been net niet hoog genoeg 
optilt kan dan komen door de slaapmed-
icatie, de stijfheid van je gewrichten, de 
afnemende spierkracht en houdingsre-
flexen, de afname van je gezichtsver-
mogen…kortom een opeenvolging van 
de gevolgen van veroudering…
op zichzelf staande oorzak-
en die niet zoveel proble-

men hoeven te hebben, maar wel grote 
gevolgen kunnen veroorzaken….het 
zogenaamde domino-effect.

De veroudering van je lichaam kun je 
niet stopzetten, wel vertragen. Wees 
je ervan bewust dat dit ons uiteindeli-
jk allemaal gaat overkomen, verklein 
daarom de kans op problemen. Dat kan 
onder andere door te blijven bewegen 
(hoe minimaal dat misschien ook is), 
mee te blijven doen in de maatschappij 
en gezond te blijven eten. Accepteer het 
ouder wordende lijf en geniet er daarna 
van…het heeft ook zo zijn voordelen, 
ga maar eens op zoek.

Hanny Vlemmings
COLUMN

Hanny Vlemmings is Toegepast 
Gerontoloog en houdt zich bezig 
met alles wat normale verouder-
ing met zich meebrengt. Ouder 
worden gaat vanzelf, maar weet 
je wat er gebeurt in je lichaam 
als je ouder wordt? Ben je voor-
bereid op ouder worden en is 
jouw omgeving dat ook?

Zit Laarbeek nog in de crisis?

‘Bevordering werkgelegenheid 
Laarbeek is een taak van de gemeente’

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Overal hoor je dat we ‘uit de crisis 
zijn’. De crisis is voorbij en de huizenmarkt én 
werkgelegenheid trekken weer aan. Maar is dit 
wel zo en hoe zit het in Laarbeek? Burgerpanel 
TipMooiLaarbeek peilde onder inwoners van 
Laarbeek of zij zich kunnen vinden in deze 
stelling.

Aan het werk!
Meer dan de helft van de Laarbekenaren (58%) 
heeft een betaalde baan (full- of parttime). Een 
percentage van 10% is ondernemer (freel-
ance/ZZP-er), student of heeft een uitkering. 
Opvallend is dat slechts 4% daadwerkelijk op 
zoek is naar een baan. Op de vraag aan res-
pondenten of het aantal langdurig werklozen 
in hun omgeving is afgenomen, wordt door iets 

meer dan een kwart (27%) ontkennend geant-
woord. ‘Er vallen nog steeds ontslagen’ en ‘met 
name de groep 50-plussers heeft het erg moei-
lijk om aan een baan te komen’, is een veelge-
hoorde reactie. Slechts 8% is van mening dat 
het aantal langdurig werklozen in zijn of haar 
omgeving is afgenomen en 19% kent helemaal 
geen langdurig werklozen in zijn of haar om-
geving. 

Is het bevorderen van de werkgelegenheid een 
taak van de gemeente?
‘Jazeker’, stelt meer dan de helft (56%) van de 
Laarbekenaren, ‘de vraag is alleen wat de ge-
meente buiten het Werkplein om op dit gebied 
doet?’ Men vindt ‘dat er veel wordt gepraat 
maar dat er niks gebeurt’ en ‘dat het verrich-
ten van een aantal uren vrijwilligerswerk door 
werklozen op een plek waar voorheen een 

beroepskracht een baan had, niet helemaal 
de bedoeling kan zijn’. Een enkeling is het niet 
met de stelling eens (7%); het Werkplein levert 
volgens hen een positieve bijdrage en ‘het be-
vorderen van de werkgelegenheid is juist geen 
taak van de gemeente’ in hun ogen.

Hoe kan de gemeente volgens Laarbekenaren 
bijdragen aan een toename van werkgelegen-
heid?
Het antwoord op deze vraag is heel divers. 
‘Ruimte bieden aan bestaande Laarbeekse be-
drijven om zich te ontwikkelen’, zegt 40% van 
de ondervraagden. ‘Nieuwe bedrijven lokken 
naar de gemeente’, vindt een vergelijkbaar aan-
tal respondenten. Er worden suggesties gedaan 
als ‘vraag bij lokale bedrijven aandacht voor 
plaatsing van langdurig werklozen uit de ge-
meente’, ‘geef eigen burgers voorrang als het 

gaat om het toekennen van een baan binnen 
Laarbeek’ en ‘de gemeente moet werklozen 
een stageplaats aanbieden bij lokale bedrijven’. 
En mocht de gemeente besluiten hiertoe over 
te gaan; ‘geef lokale bedrijven dan een (korte) 
startsubsidie’, aldus respondenten.

Eensgezind
Over dé manier waarop de gemeente een bij-
drage kan leveren aan de werkgelegenheid in 
Laarbeek is 72% van de Laarbekenaren zeer 
eensgezind: ‘Wijs en/of gun de eigen opdrach-
ten voor werk- en dienstverlening toe aan 
plaatselijke bedrijven!’. Laarbekenaren betogen 
in dit geval: ‘Het is zaak dat de gemeente be-
taalde aanbestedingen aan plaatselijke bedrij-
ven gunt en er niet langer voor kiest om bedrij-
ven van ver te laten komen’. 

Wijs en/of gun de eigen 

opdrachten voor werk- en 

dienstverlening toe aan 

plaatselijke bedrijven!

Wat kan de gemeente Laarbeek doen aan de bevordering van de 

werkgelegenheid binnen de gemeente?

meerdere antwoorden mogelijk

Niets (0%)
Ruimte bieden aan bestaande bedrijven om zich te ontwikkelen
Met voorrang inzet plegen om nieuwe bedrijven te lokken naar de gemeente (bedrijfsacquisitie)
De eigen opdrachten voor werk en dienstverlening toewijzen aan plaatselijke bedrijven
Anders
Weet niet

40%

37%

72%

 5%

10%



Donderdag 16 juni 201616 

MooiLaarbeek

Redacteur: Stijn Geene
Fotograaf: Joost Duppen

Ik ben Stijn Geene. Ik ben twaalf jaar oud en woon in het allermooiste dorp Aarle-Rixtel in de Broekelingstraat. Hier woon ik samen met mijn vader Paul, moeder Gerlinde, broer Thijs en  lieve hond Lara. Lara is mijn hulphond. Ze kan de deuren openen en dichtdoen en ze kan dingen aangeven, ze is heel erg slim en ze houdt ervan om mij te helpen. 
Ik ga elke dag met veel plezier naar het Willibrord gymnasium. Hier zit ik op school. Ik doe nu het tweede jaar en moet tot de zesde. Mijn hobby's zijn handboogschieten, treinen spotten en achtbanen. 
Ik schiet handboog bij handboogvereniging ‘De Eendracht’ in Aarle-Rixtel. Elke maandag heb ik training van zeven tot acht uur. Soms heb ik op zaterdag een wedstrijd. Ik vind het heerlijk om te schieten en doe dit met heel veel plezier. Het geeft een fantastisch gevoel als je in de roos schiet. 

Ik wil later coaster-designer worden, dan ontwerp je achtbanen. Als ik dit later word zou ik graag mijn eigen launch-coaster ontwerpen, dit is een achtbaan waarbij je heel hard word afgeschoten.
Zelf heb ik reuma. Je ziet er niks van (behalve dan dat ik een spalk heb) maar het is er wel. Ondanks dat, ben ik een erg vrolijk en soms een tikkie druk ie-mand. Ik ben trotse ambassadeur van ‘Stichting Opkikker’. Hiervoor probeer ik veel geld in te zamelen en andere kinderen te helpen.

Ik zal met heel veel plezier voor de krant schrijven. Ik verheug me er heel erg op.

Redacteur: Nina Sneijers
Fotograaf: Joost Duppen

Hey, ik ben Nina Sneijers. Ik woon in Beek en Donk. Ik ga al dertien jaar mee en in september word ik veertien jaar. Ik zit in mijn tweede jaar van vwo, op het Dr Knippenbergcollege. Op school doe ik mee aan de schoolmusical, ‘Kasteel van Katoen’. Helaas is komen kijken niet meer mogelijk, want de voorstellingen zijn al geweest. 

Naast de musical doe ik ook nog aan scouting en rijd ik pony. Ik heb twee jaar bij Radio Kontakt gezeten, de Kidsradio, en heb daardoor wel een beetje ervaring met interviews afnemen. Ik ben niet bepaald verlegen en klets vaak over van alles en nog wat. Daarom vind ik het wel leuk om stukjes voor de krant te schrijven en mensen te interviewen. Dan leer je ook nog eens nieuwe mensen kennen. Ik houd al mijn hele leven van lezen en schrijven ... Een van mijn dromen is om later een boek uit te geven, dat lijkt me echt geweldig. Verder weet ik nog niet echt wat ik later ga doen, waarschijnlijk wel iets met taal. Misschien blijf ik wel bij de krant werken. Ik ben heel erg nieuws-gierig naar sommige dingen, daar wil ik dan meer over te weten komen. Via de krant kan dat, door iemand te interviewen bijvoorbeeld. Ook vind ik het leuk om mijn mening te delen over een onderwerp en discussieer ik graag. Ik vind dat iedereen zijn mening kan en mag delen. Enjoy de MooiLaarbeekTeenz!
MooiLaarbeekTeenz 

stellen zich voor. Een clubje 
enthousiaste jongeren die graag schrij-

ven. Van Aarle-Rixtel tot Lieshout, van Beek 
en Donk tot Mariahout. Vier nieuwsgierige ty-

pes onderzoeken zaken waar jongeren van 10 tot 
en met 19 jaar mee bezig zijn. Elke twee weken ver-

schijnt een eigen pagina. Bekende en minder bekende 
Laarbekers worden ‘aan de tand’ gevoeld in de rubriek 
‘#oppadmet’. Jongeren die deelnemen aan evenemen-
ten krijgen van MooiLaarbeekTeenz aandacht. De 
tienerredactie wordt gecoördineerd door redacteur 
van De MooiLaarbeekKrant Marie-Christine van 

Lieshout. Nieuwtjes voor de MooiLaarbeekTeenz? 
Meld het via redactie@mooilaarbeek.nl 

of 0492-832182! 
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Krant introduceert tienerredactie! 

MooiLaarbeek

MooiLaarbeek

Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant! 

De MooiLaarbeekKrant verwelkomde zaterdag vier roefelgroepjes op kantoor. De groep 8-leerlingen kregen te horen 
hoe de krant is ontstaan, hoe er wordt gewerkt en mochten meekijken bij de vormgeving. Ook mochten de groepjes 
de kersverse tienerredactie van MooiLaarbeek interviewen. Nina Sneijers was hier helaas niet bij aanwezig, omdat 
zij voor haar eerste MooiLaarbeekTeenz-item op pad was. Lees hier de ongecensureerde versies van de interviews... 

Wij van groep 8 uit Mariahout roefelen dit jaar in Beek en Donk. Onze eerste plek was s’morgens om 9.00 uur bij de 
mooilaarbeek krant. Hier kregen we uitleg over het onstaan en werken bij de mooilaarbeek krant hier maakten we ken-
nis met de mensen van de mooilaarbeek krant. En met namen met Alexander Brutsaert hij zit bij de mooi laarbeek teenz. 
Alexander is 15 jaar en komt uit Lieshout.  Hij wil graag sportjournalist worden. Alexander gaat schrijven over actuele 
onderwerpen in Lieshout en hij gaat op pad met iemand uit Lieshout. 

Groetjes Guus Vogels, Glenn Biemans, Reno Leenders en Joost van den Boogaart

Bij roefeldag 2016 mochten we naar de mooie laarbeek. Daar mochten we Meike Daniëls interviewen. Meike is 12 
jaar oud en woont in mariahout en gaat naar school op comande rijcolege in klas g1a. ze heeft een broertje van 7 en 
een zusje van 10. Ze werkt sinds kort werkt ze bij de mooilaarbeek krant op de afdeling jeugd redactie. Voor dit werk 
doet ze op pad met.. en actueel mariahout.

Wij wense meike en al haar colega’s veel sucses bij de jeugd redactie

Rens Kluijtmans
Tim Fransen
Bart Kanters
Wick van Ierssel
Tom Otten

Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant! 

Fotograaf: Alexander Brutsaert

Fotograaf: Alexander Brutsaert
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Redacteur: Alexander Brutsaert 
Fotograaf: Joost Duppen

Hallo, mijn naam is Alexander Brutsaert. Sinds vorige week ben ik vijftien jaar 

oud. Ik kom uit Lieshout. Elke dag fiets ik anderhalf uur, want ik zit in twee 

havo van het Eckartcollege in Eindhoven. Mijn hobby’s zijn voetbal en games 

spelen.  Ik voetbal bij Eli in de C2. Ik heb twee zusjes: Emma en Sophie. Mijn 

ouders heten Jeroen en Maartje. 

De MooiLaarbeekKrant lijkt mij een heel leuk avontuur. Later zou ik graag 

sportjournalist willen worden. In mei 2015 ben ik met Daan Daniëls van het 

Eindhovens Dagblad mee op stap geweest bij een wedstrijd in het amateur-

voetbal van VV Gemert. Het was een leuke ervaring om met een professional 

mee te lopen. Mijn droom is werken bij de NOS of bij Fox Sports. Ik zou na de 

havo nog het vwo kunnen doen en dan wil ik graag naar de Fontys in Tilburg. 

Mijn ouders komen allebei uit Laarbeek. Mijn moeder komt uit Mariahout 

en mijn vader uit Lieshout. Tot 2005 woonden wij in Aarle-Rixtel. 

Mijn familie woont verspreid over Laarbeek. In Beek en Donk, 

Mariahout en Lieshout.  Het idee van Op pad 

met… is erg leuk. In Lieshout  wonen bijzondere 

mensen waarmee ik aan de slag kan gaan. Ik heb 

veel zin om samen te werken met mijn collega’s 

van MooiLaarbeekTeenz.  Laten we er samen een 

mooie tijd van maken! 

Redacteur: Meike Daniëls
Fotograaf: Joost Duppen

Hey Teenz. Ik ben Meike Daniëls. Binnenkort zal ik mijn eerste echte stukje 

als jeugdverslaggever voor de MooiLaarbeekKrant gaan schrijven, dan zullen 

jullie mijn verhaal een keer in de maand zien. 

Nou, ik ben dus Meike en ik ben twaalf jaar oud. Ik kom uit Mariahout en 

zit op korfbal bij Flamingo’s. Ik woon samen met mijn broertje Koen, zusje 

Linde, vader Franko en moeder Bea. Dit jaar zit ik in de brugklas van het 

Commanderij College in Gemert. Mijn hobby’s zijn korfbal, tekenen, knut-

selen en gewoon lekker afspreken en kletsen met vrienden of vriendinnen.

Ik vind het ontzettend leuk dat ik stukjes mag gaan schrijven die dan gewoon 

in heel Laarbeek te lezen zijn. Ik voel me dan ook erg vereerd dat Marie-

Christine mij gevraagd heeft om dit te doen. Het lijkt me erg leuk om samen 

te werken met Nina, Alexander, Stijn en Marie-Christine. Dit omdat ik ze 

allemaal heel erg aardig vind. 

Elke maand zal ik een stukje schrijven over iets wat er recent in Mariahout 

gebeurt of met #oppadmet. Waarbij we dan met iemand die we bewonderen 

of leuk vinden op pad gaan. En als er iets te doen is in Mariahout zal ik dan 

ook mensen gaan interviewen voor jullie. 

MooiLaarbeekTeenz 
stellen zich voor. Een clubje 

enthousiaste jongeren die graag schrij-
ven. Van Aarle-Rixtel tot Lieshout, van Beek 

en Donk tot Mariahout. Vier nieuwsgierige ty-
pes onderzoeken zaken waar jongeren van 10 tot 

en met 19 jaar mee bezig zijn. Elke twee weken ver-
schijnt een eigen pagina. Bekende en minder bekende 
Laarbekers worden ‘aan de tand’ gevoeld in de rubriek 
‘#oppadmet’. Jongeren die deelnemen aan evenemen-
ten krijgen van MooiLaarbeekTeenz aandacht. De 
tienerredactie wordt gecoördineerd door redacteur 
van De MooiLaarbeekKrant Marie-Christine van 

Lieshout. Nieuwtjes voor de MooiLaarbeekTeenz? 
Meld het via redactie@mooilaarbeek.nl 

of 0492-832182! 
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Krant introduceert tienerredactie! 

MooiLaarbeek

MooiLaarbeek

Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant! 

Roefelen bij De MooiLaarbeekKrant! 

De MooiLaarbeekKrant verwelkomde zaterdag vier roefelgroepjes op kantoor. De groep 8-leerlingen kregen te horen 
hoe de krant is ontstaan, hoe er wordt gewerkt en mochten meekijken bij de vormgeving. Ook mochten de groepjes 
de kersverse tienerredactie van MooiLaarbeek interviewen. Nina Sneijers was hier helaas niet bij aanwezig, omdat 
zij voor haar eerste MooiLaarbeekTeenz-item op pad was. Lees hier de ongecensureerde versies van de interviews... 

Wij zijn bij de mooi laarbeekkrant voor de roefeldag en wij hebben een interview gedaan met Alexander (15), 
Meike (12) en Stijn (13). Het jeugdteam van de mooilaarbeekkrant. Alexander zit in de 2e van het Eckart College in 
Eindhoven, Meike zit in de 1e van het commanderij college Sleutelbosch in Gemert en Stijn bij het Willibrord college in 
Deurne. Hun maken 1x in de 2 weken een tienerpagina. Dan gaan ze een pagina maken van # op pad met en een blad 
met een actueel stukje. Hun lieveliengsdieren zijn: 
Alexander: neushoorn
Meik: koala
Stijn: Quokka (rare cavia)

Groetjes, Lotte, Evy en Sam

Vandaag zijn wij te gast bij Mooilaarbeek krant. Wij hebben daar Stijn Geene uit Aarle-Rixtel geïnterviewd. Stijn zit 
bij de mooilaarbeek teenz samen met drie andere. Hij is daarvoor gevraagd door marie-christine ongeveer een maand 
geleden. Hij doet 1 onderwerp per maand, de leukste vind hij op pad met. Hij vind het leuk dat hij hierdoor ook nieuwe 
mensen leert kennen. Ze hebben niet echt concrentie, hun noemen het zelf conculega’s. verder moet hij thuis er ook 
nog aan werken. Het was leuk om hem te interviewen. 

Veel groetjes, Maud Indy Gila Sophie

Fotograaf: Meike Danïels 

Fotograaf: Stijn Geene 
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687 | W: volg ons op Facebook

JUNI WATERMAAND, FEESTELIJKE PRIJZEN!
DE HELE MAAND JUNI VERS VOORDEEL
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LAARBEEKS BLOND 
VADERDAGTIP
Gebrouwen in ons eigen 

Laarbeek: Vaderdag tip!

PER FLESJE € 1,89

NU 2+1 GRATIS!

JONG BELEGEN KAAS
Ontzettend smeuïg, vol van 

smaak!

NORMAAL KILO € 8.98

NU KILO € 5,00

CROY BIERDOOS
VADERDAGTIP
Bestaande uit 3 flesjes 

blond, 3 flesjes dubbel. In 

unieke Croy bierdoos!

NORMAAL € 11,95

NU € 9,98

SLAGROOMSCHNITTE

Beste kwaliteit van De Groot 

Edelgebak!

NORMAAL € 6,95

NU € 5,00

IJSSTAM
Heerlijk roomijs, afgewerkt 

met chocolade!

PER STUK € 2,99

NU 1+1 GRATIS!

SPARE RIBS
Heerlijk mals, lekker 

gemarineerd!

NORMAAL KILO € 13,98

NU KILO € 9,98

CROY AARDBEIEN
VADERDAGTIP
Vers van Landgoed Croy: 

dagelijks vers geplukt, 

dagelijks vers geleverd!

PER 500 GRAM € 2,99

NU 2 VOOR € 5,00

KIPFILET + 
LEVERKAAS GRATIS!
Bij aankoop van 100 gram 

kipfilet

100 GRAM LEVERKAAS

HELEMAAL GRATIS!

Beek en Donk - De tentoonstelling 
‘Testing 1, 2, 3’ opent op zaterdag 18 
juni in ’t Oude Raadhuis te Beek en 
Donk, waarin nieuw en ouder werk van 
Rachel Gruijters te zien is.

In het jonge oeuvre van Gruijters staan 
herinneringen, het verleden, constructie 
en suspension of disbelief centraal. Ze 
kiest ervoor interdisciplinair te werken, 
voornamelijk met fotografie, film en in-
stallatie, zodat ze niet begrensd wordt 
door de mogelijkheden van slechts één 
medium.

Het nieuwe werk, dat hier voor het eerst 
getoond wordt, focust op sporen die 
achterblijven in woningen en de herin-
neringen die daaraan verbonden zijn. Dit 
wordt gelinkt met hoe ‘het huis’ wordt 
afgebeeld in oud Hollywood, zowel in 
de films, als in de ‘privélevens’ van de 
sterren. 

Klassiek Hollywood, ook wel the Dream 
Factory genoemd, produceerde aan de 
lopende band dromen. Vertrekkende van 
the Hollywood System en the Star System, 
plaatst Gruijters zichzelf en haar huiselij-
ke herinneringen in het oude Hollywood. 
De bezoeker kan werken aanschouwen 
die gebaseerd zijn op herinneringen, 
maar wordt telkens weer geconfronteerd 
met de subjectiviteit en gekunsteldheid 
hiervan.

Bij de werken wordt de constructie van 
de illusie niet verborgen. Sterker nog: het 
wordt benadrukt. Net zoals bij films wordt 
ook hier van de toeschouwers verlangd 
dat ze tijdelijk hun scepticisme aan de kant 
zetten en de gegeven informatie als voor 
waar aannemen. Hierbij worden de gren-
zen van de suspension of disbelief door de 
kunstenares opgezocht.

Naast deze werken is ook de kortfilm ‘Niet 

vergeten’ te zien, waarin Gruijters poogt 
een herinnering te construeren aan haar 
vroeg overleden moeder.

Rachel Gruijters (1992) groeide op in 
Aarle-Rixtel, maar woont en werkt mo-
menteel in Gent (België), waar ze in 
2015 haar Masterdiploma Autonome 
Vormgeving behaalde aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (KASK/
School of Arts) te Gent.

Openingstijden exposities: elke zater-
dag en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur, entree gratis; expositie loopt van 
18 juni t/m 10 juli 2016. De tentoon-
stelling opent op zaterdag 18 juni om 
16.00 uur. Website: www.rachelyves.
com/ Facebook:www.facebook.com/
rachel.gruijters.5.

Tentoonstelling ‘Testing 1, 2, 3’ in ’t Oude Raadhuis

Expositie 'Tekens van Leven' bij Atelier Vonk 
Aarle-Rixtel -  In Galerie Vonk (in voor-
malige klokkengieterij) wordt van zon-
dag 26 juni tot en met zondag 17 juli 
een expositie gehouden van ‘Tekens 
van Leven’, een initiatief van Louis 
Barten. De expositie is geopend op za-
terdag en zondag van 14.00 tot 18.00 
uur en op afspraak. 

Elk mens laat sporen na van zijn aanwe-
zigheid op aarde, het zijn merendeels 
geformaliseerde administratieve gege-
vens maar ook foto’s en andere beelden, 
sporen van mensen. Al die vormen to-
nen de geregistreerde eigenheid van een 
mens. Die eigenheid wordt primair erva-
ren door de mensen die hem/haar bele-
ven en ook  daar laat de mens tastbare 

sporen na, de tekens van zijn leven. Die 
sporen zijn voor elk mens anders en 
meer of minder concreet waarneembaar.

Elk materieel element gecreëerd door 
een mens laat iets van zijn of haar ei-
genheid zien. Het is die geconcretiseerde 
creativiteit die ten grondslag ligt aan de 
expositie: ‘Tekens van Leven’.

Laarbeek - Het Pinksterweekend en 
daarmee ook de ROPARUN zijn weer 
voorbij. Het was een barre tocht met 
veel regen, hagel en heel koude dagen 
en nachten. Vooral de fietsers hebben 
het niet gemakkelijk gehad, maar de 
sfeer binnen het team bleef geweldig, 
mede door de gedachte voor welke 
mensen dit allemaal bedoeld is.

Runningteam Laarbeek heeft voor 
de 9e keer succesvol aan deelgeno-
men aan de Roparun vanuit Hamburg 
(564 km). Dankzij de verschillende 
acties, zoals de vlooienmarkt, het wa-
fels bakken, het sponsordiner, etc. is 
Runningteam Laarbeek er wederom 
in geslaagd een prachtig bedrag bij 
elkaar te sprokkelen. Maar zeker ook 
door alle sympathisanten, donoren en 
sponsoren is dit bedrag opgelopen tot 
meer dan €20.000,00 wat ten goede 
kan komen aan de palliatieve zorg 
voor mensen met kanker. Een record, 
want nog niet eerder bereikte het team 
dit bedrag. 

Ook mag niet onvermeld blijven de 
support die Radio Kontakt het team 
heeft gegeven tijdens de barre tocht 

gedurende de Pinksterdagen. Zij 
brachten dag en nacht verslag uit 
van de voortgang van Runningteam 
Laarbeek. 

Inmiddels is het bestuur alweer druk 
bezig met het onderzoeken naar de 
mogelijkheden voor deelname aan de 
ROPARUN 2017. Het zal de 10e keer 
worden dat Runningteam Laarbeek 
dan gaat deelnemen, een unicum!

Eind juni wordt besloten tot wel of 
geen deelname. Dit hangt voor een 
groot deel samen met de te ver-
wachten kosten en opbrengsten en 
de bereidheid van de deelnemers om 
ook volgend jaar weer mee te doen. 
Het inschrijfgeld bedraagt alleen al 
€3.300,00. En als u daarbij nu al zou 
willen helpen kan dat door een donatie 
te doen naar rekeningnummer NL03 
RABO 0154 1799 49 t.n.v. Stichting 
Running Team Laarbeek te Lieshout.

Kijk voor meer informatie op 
www.runningteamlaarbeek.nl en 
www.roparun.nl.

Runningteam Laarbeek haalt 
ruim €20.000,- op

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524
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Uit recent onderzoek blijkt dat 25% van de musici klachten aan het bewegingsapparaat 
ervaart, voor de professionele muzikant loopt dit zelfs op tot 80%. Ook conservatorium 
studenten hebben in vergelijking tot andere studenten, een twee keer zo grote kans op 
het ontwikkelen van klachten in spieren en gewrichten. 
Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van deze klachten. Ze 
liggen zowel op het fysieke als op het mentale vlak. De mate van belasting van nek en 
armen wordt mede bepaald door het te bespelen instrument. Niet alleen de grootte 
en het gewicht speelt een rol maar ook de positie en houding waarin het instrument 
gehouden wordt. Daarnaast moet de muzikant ook qua kracht en conditie in staat zijn 
het instrument meerdere uren te kunnen “dragen”. Hierbij is niet alleen een goede 
regionale conditie (nek-schoudergebied), maar ook een algeheel goede conditie 
nodig. Een gemiddeld concert duurt net zolang als een voetbalwedstrijd! Voor ieder 
instrument geldt dat een verkeerde zithouding de belasting op spieren en gewrichten 
vergroot. Klachten die muzikanten vaak hebben zijn spiervermoeidheid, pijnklachten, 
hoofdpijn en kaakklachten.

Ook psychische factoren kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan of 
verergeren van onder andere pijnklachten. Podiumvrees, het moeten 

soleren, onvrede met het repertoire zijn de meest bekende.  Dit 
kan daarnaast ook leiden tot concentratieproblemen, demotivatie, 
faalangst en stress. En dan is er nog de kans op gehoorschade.  Een 
langdurige blootstelling aan 80 dB of hoger leidt al tot blijvende 
gehoorschade en de kans op  tinnitus. 
Bij het Fysiopunt Laarbeek hebben wij én jarenlange ervaring én 
de kennis om de muzikant met deze klachten te onderzoeken,  te 

behandelen en te begeleiden. Want muziek maken, dat moet je 
toch je hele leven kunnen blijven doen?!

Iedereen weet dat je tijdens het sporten of uitvoeren van 
je hobby de kans loopt geblesseerd te raken. De algemene gedachte is , hoe 
meer fysiek contact, hoe groter het risico. Dit zou betekenen dat de muzikant 
nauwelijks risico loopt op het ontstaan van blessures. Maar is dat ook zo? 

“De muzikant heeft een grote kans op blessures“

Klachten door het musiceren

www.fysiopuntlaarbeek.nl

Advertorial

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Greet Buter
Greet Buter is geboren in Meppel. 
Daarna is het gezin Buter naar Rijen 
in Brabant verhuisd. Vanaf haar 
viertiende woonde Greet in Beek 
en Donk. Haar studietijd bracht ze 
door in Nijmegen. Ze is getrouwd 
met Paul en heeft twee uithuizige 
dochters van 22 en 20. Ze is trots 
op hoe haar twee dochters in het 
leven staan en steunt hun doelen 
in het leven. In haar vrije tijd houdt 
Greet van wandelen en is ze lid van 
een volleybalteam. Naast het wet-
houderschap is ze uit loyaliteit aan 
de partij lid van het gewestbestuur 
van Brabant. Andere nevenfuncties 
vloeien voort uit haar portefeuille. 
Zo is ze lid van het dagelijks bestuur 

van Werkbedrijf Atlant De Peel, een 
fusie van Werkplein Helmond en 
de Atlantgroep. Het doel: iedereen 
die in de gelegenheid is naar ver-
mogen te laten werken. Natuurlijk 
kan iemand zich ook via participatie 
inzetten voor de maatschappij. Dat 
kan alleen als er een duidelijke uit-
voeringsorganisatie is. En daarnaast 
natuurlijk: ervoor zorgen dat als het 
nodig is mensen ook gebruik kun-
nen maken van een financieel vang-
net, zoals een bijstandsuitkering.

Duidelijk
Op de vraag hoe Greet in de poli-
tiek is geraakt vertelt ze: “Aan de 
eetkamertafel ging het wel eens 
over politiek, maar mijn ouders wa-
ren niet politiek actief.” Haar grote 
politieke voorbeeld is duidelijk Joop 
den Uyl, die volgens Greet een echt 
gezicht van haar partij geweest is. 
Maar meteen daarna komt Diederik 
Samson, die heel duidelijk zijn rug 
recht houdt en niet iedereen naar de 
mond praat. Een goede zaak vindt 

Greet het ook, dat Diederik zichzelf 
oplegt om van tijd tot tijd op stage 
te gaan om op de hoogte te blijven 
van de zaken, die in de maatschap-
pij leven. Als aspirant-politicus kun 
je kiezen voor een lokale of landelij-
ke partij. De mening van mevrouw 
Buter is duidelijk: “Een lokale partij 
trekt me niet zo, want ik ben een 
echte PvdA-er, en ook dan kun je 
je lokaal sterk maken. Vaak wordt 
er gedacht dat wij als lokale politici 
moeten dansen naar de pijpen van 
Den Haag, maar het is eerder an-
dersom! Wij zijn samen een partij, 
op grond van gedeelde idealen.” Als 
wethouder zit je veel dichter bij het 
vuur dan een lid van de gemeente-
raad. Het is dan makkelijker om di-
rect je ideeën te etaleren. Zeker als 
het draait zoals nu in Laarbeek, waar 
het college van B&W op één lijn 
functioneert.” Nadelen van het wet-
houderschap zijn er volgens Greet 
géén. Duidelijk is, dat de dame te-
genover uw verslaggever goed ‘in 
haar vel zit’. 

Actief
Als er wordt gevraagd wat er belang-
rijk is als speerpunt in de gemeente-
politiek, zegt Greet meteen: “Ik vind 
het belangrijk, dat we altijd eerlijk 
delen en dat de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen. Dat heet 
dan solidariteit, maar is gewoon een 
hele eerlijke politiek.” Als voorbeeld 
van een landelijk politicus, die haar 
politieke standpunten het meest 
vertegenwoordigt, roemt ze Sharon 
Dijkstra om haar consistente beleid. 
Wat Sharon ook aanpakt, ze doet 
het met overgave en probeert er het 

beste van te maken. Tenslotte vindt 
Greet, dat je altijd moet vooruitkij-
ken. “Zorgen dat je kinderen en hun 
kinderen in een samenleving leven, 
waar het nog steeds goed toeven 
is.” Ze noemt de harmoniefeesten 
en kijkt al uit naar de junimaand, 
waar extra veel activiteiten staan 
gepland: “Dan heb je ‘Splash’ en het 
beachvolleybaltoernooi en nog zo-
veel meer. Als er nog iemand is die 
durft te beweren dat er in Laarbeek 
niets gebeurt, dan heeft die niet 
goed om zich heen gekeken!”

MooiMezelf Greet ButerMooiMezelfMooiMezelf

De namen van de raadsleden in 
Laarbeek zijn algemeen bekend. De 
gezichten die horen bij die namen 
vaak ook. De MooiLaarbeekKrant 
is nieuwsgierig naar de persoon 
achter het gezicht en gaat met een 
spiegel op pad. Wat we in de spie-
gel zien, vormt de inspiratie voor 
de nieuwe vierwekelijkse rubriek 
‘Mooi Mezelf’. 

Een lokale partij trekt me 

niet zo want ik ben een echte 

PvdA-er, en ook dan kun je je 

lokaal sterk maken

Rock de roeken uit Openluchttheater 
Mariahout

Mariahout - Het Openluchttheater Mariahout 
kampt al tijden met een hardnekkige roeken-
plaag, die menig  acteur of troubadour over-
stemt. En denk maar niet dat ze entree betalen... 
Tijd dus om deze roeken voor eens en altijd uit 
de bomen van het openluchttheater te verjagen, 
met de eerste editie van Roekenrock! 

Ze hebben de drie meest opruiende bands uit de 
omgeving opgetrommeld om dit klusje voor hen 
te klaren. Zaterdagavond zetten we alle speakers 
op standje maximaal, en zullen Nouveau Vélo, 
MOOON en Lookapony alles op alles zetten om 
de roeken het theater uit te blazen. Roekenrock 
vindt plaats op het kleine podium voor het pavil-
joen, tussen de bomen.

Nouveau Vélo
Het Brabantse Nouveau Vélo is een van de leuk-
ste live bandjes die ons land rijk is. Op het podi-
um brengt de band onweerstaanbare energieke 
en knappe gitaarpop met 60’er jaren invloeden. 
“Ze maken een soort gitaarpop waar eigenlijk 
vrij weinig bands zich in Nederland aan wagen”, 
schreef Volkskrant lovend. Doet denken aan Real 
Estate en de eerste platen van R.E.M.

MOOON
MOOON bestaat uit drie buurneefjes uit Aarle-
Rixtel, die met een flinke dosis muziek de buurt 
onveilig maken. Met hun garage/blues met di-
verse surf invloeden en een vleugje psychedelica 
speelden ze de afgelopen 3 jaar in kleine kroe-
gen, grote zalen en op festivals. Met stevige 
baslijnen, flinke drums en bluesy gitaar zijn de 
invloeden uit de jaren '60 en '70 zeker aanwezig!
 
Lookapony
De gasten van Lookapony maken energieke tras-
hy garagepop met een gepaste 'we don't give a 
fuck' mentaliteit. Ze hebben al meer dan hon-
derd shows gespeeld en zijn dus verre van oner-
varen. Een ruige mix tussen indie, Britpop en ga-
ragerock. Lekker catchy, maar vooral lekker vuig. 

Kaartverkoop
Roekenrock speelt op zaterdag 25 juni om 
20.00 uur in het openluchttheater. Wil je 
deze avond niet missen? Wees er dan snel bij! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.oltm.nl of via 
de verkoopadressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. Beleef meer!

MOOON, 3 buurneefjes uit Aarle-Rixtel
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Kort nieuws

Wijzigen van de komgrens Lieshout

Gemeente actueel

Extra maandagavonden open

Installatie burgemeester op maandag 27 juni

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bedankt voor bijdrage aan jurydag Entente Florale
• Bep Coolen neemt na 25 jaar afscheid als trouwambtenaar
• Nieuwe zelfbouwkavels in Beek en Donk en Lieshout
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 9 juni 2016 besloten heeft de bebouwde komgrens van 
Lieshout te wijzigen. De wijziging is in verband met de bouw van woningen in het 
plan Nieuwenhof 2014 en het plan Vogelenzang. Het besluit treedt daags na deze 
bekendmaking in werking. 
Het raadsbesluit ligt van vrijdag 17 juni tot vrijdag 29 juli 2016 ter inzage bij de 
receptie in het gemeentehuis Laarbeek.

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met Frans Vlemmix. Frans Vlemmix bespreekt dan met u het genomen 
besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift 
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. 
Als het gaat om een besluit van de burgemeester of de raad, dan moet u het 
bezwaarschrift bij de burgemeester of raad indienen. Zorgt u ervoor dat u het 
bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. 
Daarmee voorkomt u dat het bestuursorgaan (college van burgemeester en 
wethouders, de burgemeester of de raad) uw bezwaarschrift niet meer kan behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn  en bevat verder: uw naam en adres, de 
datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. 
Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. 
Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 
620 20 20.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van 
burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in de uitzending van Radio 
Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 17 juni komen raadsleden van PNL en ABL aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitschrijving personen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont 
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam  Geboortedatum  Geboorteplaats
J.B. Tarnawczyk 07 oktober 1965  Koszalin

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet 
meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen 
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de 
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk 
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de 
behandeling van een dergelijk verzoek is griffi erecht verschuldigd.

Regels voor uitlaten honden en opruimen van hondenpoep

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek kent, in tegenstelling tot de meeste 
gemeenten, geen hondenbelasting. Om dit zo te kunnen houden en overlast door 
honden te voorkomen, heeft de gemeente Laarbeek twee regels vastgelegd voor 
hondenbezitters: 
• binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn (met uitzondering van 

losloopterreinen);
• binnen de bebouwde kom moet hondenpoep direct worden opgeruimd. Deze 

opruimplicht geldt niet op aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen. Deze 
uitlaatplekken worden regelmatig gereinigd. 

Opgeruimd staat netjes
Het opruimen van hondenpoep is verplicht. Zo voorkomt u boze buren en ook een 
boete, die de politie en de milieupolitie kunnen uitschrijven. Het opruimen kan met 
een zakje, dat u in de grijze container of in de gemeentelijke afvalbakken kunt 
doen. De gemeente heeft op aangeven van de dorpsraden 29 nieuwe afvalbakken 
geplaatst, om het opruimen van de hondenpoep makkelijker te maken.
De meeste hondenbezitters ruimen gelukkig netjes de uitwerpselen van hun hond 
op, maar helaas doet niet iedereen dit. De gemeente krijgt de laatste tijd veel 
klachten over hondenpoep op straat en in het openbaar groen. 

Verwijderen van een hondenuitlaatstrook
De circa 38 hondenuitlaatplekken 
in de gemeente zijn onder de loep 
genomen. Sommige plekken worden 
goed gebruikt. Er zijn ook locaties waar 
nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. 
De kosten voor het wekelijks reinigen 
van die voorzieningen kost dan ook 
meer dan het oplevert. De gemeente 
heeft daarom in samenspraak 
met de Dorpsraad van Beek en 
Donk besloten om de volgende 
hondenuitlaatvoorziening te laten 
vervallen:
• Hondenuitlaatstrook ter hoogte 

van De Vlier evenwijdig aan de 
knotwilgen te Beek en Donk.

Bovendien zullen op termijn alle hondenverbodsborden uit de openbare ruimte 
verdwijnen. Doordat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom 
geldt, zijn deze borden op specifi eke plaatsen overbodig. Dit zou impliceren dat 
het op andere plekken wel is toegestaan. 

Opmerkingen of vragen
Heeft u nog vragen, opmerkingen, of misschien klachten? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij het Meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding doorgeven via het 
formulier op de website www.laarbeek.nl, of u kunt van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur bellen naar het KlantenContactCentrum: 
0492 469 700.

LAARBEEK - In aanloop naar de zomervakantie zijn de loketten van burgerzaken 
twee maandagavonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 4 juli en 
maandag 11 juli. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

De heer Frank van der Meijden is benoemd 
tot burgemeester van Laarbeek. Op maandag 
27 juni wordt hij offi cieel geïnstalleerd. De 
beëdiging door de Commissaris van de 
Koning en de installatie door de gemeenteraad 
vinden plaats in een bijzondere openbare 
raadsvergadering. 

Ter gelegenheid van zijn benoeming wordt 
hem een receptie aangeboden. Deze receptie 
vindt plaats op maandag 27 juni van 21.00 tot 
22.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek, 
Koppelstraat 37 in Beek en Donk.
Inwoners, verenigingen en instellingen zijn van 
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met de burgemeester.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 

J U N I
ma di wo do vr za zo

J U N I
ma di wo do vr za zo

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 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met 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 tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Als u klachten heeft over het in-
zamelen van PMD (plastic, metaal 
en drankkartons), groenafval en 
restafval kunt u rechtstreeks con-
tact opnemen met het MilieuInfor-
matieCentrum via telefoonnum-
mer 0800 023 0344. U kunt ook 
digitaal een melding doen via de 
website www.miconline.nl.
 

Klachten afvalinzameling
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Afgehandelde sloopmeldingen

Bestemmingsplannen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie     Ingediend       Werkomschrijving
Bernadettestraat 2, Mariahout   04-06-2016      kappen van een kastanjeboom
Klavierstraat 30, Beek en Donk  06-06-2016      plaatsen van een erfafscheiding
Den Hoek 10, Beek en Donk 09-06-2016        vergroten van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie     Ingediend       Werkomschrijving
Kerkstraat 14, Beek en Donk   25-05-2016      verwijderen van asbest
Bakelseweg 16, Aarle-Rixtel   11-06-2016      verwijderen asbest golfplaten

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.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie             Werkomschrijving      Activiteit        Verzonden
Dr. Timmerslaan 15         gevelrenovatie / dakkapel   bouwen           08-06-2016
Beek en Donk
Ptr. Becanusstr/Staartweg  tijdelijke opslagdepots      in strijd RO      08-06-2016
Beek en Donk
De Elshorst 27             vergroten van een woning  bouw/strijd RO  10-06-2016
Aarle-Rixtel

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.

Gewijzigde bouwtekeningen verleende omgevingsvergunningen
Locatie  Kern  Werkomschrijving Activiteit
Grotenhof 2 Lieshout  plaatsen container strijd RO
Dit betreft een ondergeschikte wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. 
Hiertegen staat geen bezwaar open.

Locatie  Kern           Werkomschrijving          Activiteit
De Vinken 39 Aarle-Rixtel        verwijderen van asbest            slopen
Provincialeweg 4 Lieshout             verwijderen asbestgolfplaten   slopen 
Kerkstraat 14 Aarle-Rixtel        verwijderen van asbest            slopen
Lijsterlaan 48 Beek en Donk    verwijderen van asbest            slopen

Verleende vergunning

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
gemeente Laarbeek voor het organiseren van een duurzaamheidsmarkt op 
landgoed Croy, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel op zondag 10 juli 2016 van 11.00 tot 
17.00 uur (verzonden op 14 juni 2016).

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.

Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV Beek en Donk, middengebied

Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV - Middengebied
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat 
voornemens te zijn om, ingevolge het bepaalde in artikel 3 van het bestemmingsplan 
Bemmer IV en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan deels 
uit te werken om realisering van enkele nieuwe bedrijfskavels mogelijk te maken. Het 
plangebied van dit ontwerp-uitwerkingsplan is gesitueerd binnen de driehoek N279 
(provinciale weg) - Vonderweg - Bemmerstraat. Dit uitwerkingsplan voldoet aan de 
uitwerkingsregels zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan Bemmer IV, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 16 september 2010. Het gaat nadrukkelijk niet 
om de uitwerking van het gehele bedrijventerrein.

Ontwerp-exploitatieplan Bemmer IV
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 6.14 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ook bekend, dat de gemeente 
voornemens is om het exploitatieplan voor bedrijventerrein Bemmer IV te herzien. 
Het exploitatieplan bevat een kaart van het exploitatiegebied Bemmer IV, een 
exploitatieopzet en een omschrijving in grote lijnen van werken en werkzaamheden 
voor het bouwrijp maken, het inrichten van de openbare ruimte en de aanleg van 
nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied. 
Wettelijk is bepaald dat het exploitatieplan tegelijkertijd moet worden bekendgemaakt 
met het uitwerkingsplan waarop het exploitatieplan betrekking heeft. Vandaar 
dat de voorbereiding op beide besluiten parallel verloopt en sprake is van een 
gecombineerde publicatie.

Indienen van zienswijzen
Het ontwerp-uitwerkingsplan en ontwerp-exploitatieplan en bijbehorende 
stukken liggen van vrijdag 17 juni 2016 tot en met donderdag 28 juli 2016 voor 
iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Beide 
plannen zijn digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.
nl > wonen en leven > bestemmingsplannen) en de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPUBDBemmer4midden-ON01. Gedurende deze termijn kunnen uitsluitend 
belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken tegen 
het voornemen om het uitwerkingsplan en het exploitatieplan vast te stellen. Er moet 
gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van beide plannen de reactie 
betrekking heeft. 

Een zienswijze op het ontwerp-uitwerkingsplan kunt u kenbaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de heer J. van Wetten, telefoon 
0492 469 883. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Een zienswijze inzake het ontwerp-exploitatieplan kunt u kenbaar maken bij de 
gemeenteraad, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij de heer B. van Liempd, telefoon 0492 469 
878. Ook van deze mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

• In verband met ‘SplasH!!’ is een gedeelte van de Bosscheweg, gelegen tussen 
de Gemertseweg en de Mgr. Verhagenstraat, afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 26 juni 2016 van 11.30 
tot 18.30 uur.

• In verband met een zeepkistenrace in Lieshout is een gedeelte van de 
Dorpsstraat, tussen de Kuiperstraat en de Baverdestraat, en een gedeelte van 
de Baverdestraat, tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat, afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 26 juni 2016 van 
10.00 tot 19.00 uur.

• In verband met het beachvolleybaltoernooi zijn de centrale parkeerplaatsen op 
het Heuvelplein en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten 
worden voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 
zaterdag 25 juni 2016, 6.00 tot zondag 26 juni 2016, 22.00 uur.

• In verband met een reggaefestival is een gedeelte van de Schoolstraat tussen 
de Heindertweg en de Goossensstraat in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten worden 
voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 26 juni 
2016 van 9.00 tot 22.00 uur. 

• In verband met een volleybaltoernooi is het Oranjeplein aan de zijde van de 
Oranjebar in Mariahout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze 
maatregel geldt op zondag 26 juni 2016 van 11.00 tot 21.00 uur. 

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning zeskamp KPJ Beek en Donk
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan de heer B. van den Eijnde namens KPJ Beek en Donk 
uit Beek en Donk tijdens de zeskamp KPJ Beek en Donk gehouden op 18 juni 2016 
van 16.00 tot 0.45 uur de dag daarop volgend en 19 juni 2016 van 12.00 tot 23.00 uur 
op het KPJ terrein aan de Heereindsesttraat  te Beek en Donk. Verzonden 9 juni 2016

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.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 16 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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 tenmiste 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 Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd.

Bel 0800-0230344 of meld 
het op www.laarbeek.nl

Klachten plastic 
en restafval?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?
Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

Dier kwijt of gevonden?

Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Klachten plastic en restafval?

Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Klachten plastic en restafval?
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Laarbeek – Stichting Duikteam 
Laarbeek houdt op zaterdag 18 
juni het jaarlijks terugkerend eve-
nement ‘Duik Laarbeek Schoon’. 
Vanaf 9.00 uur duiken duikers uit 
Laarbeek en omgeving om vuil wat 
op de bodem in het kanaal ligt, op 
te ruimen. 

Voor dit evenement tijdens de ‘Juni 
Watermaand’, heeft de Stichting 
van de gemeente Laarbeek toe-
stemming gekregen, en is door 
Rijkswaterstaat ontheffing ge-
geven om in het kanaal te mo-
gen duiken vanaf 8.00 tot 14.00 
uur. Rijkswaterstaat informeert 
schippers en watersporters via 
de Marifoon over de afsluiting. U 
hoeft niet weg, en mag ook blij-
ven kijken en genieten van dit 
Duikevenement, en bent zelfs 
van harte welkom als bezoeker. 
Misschien heeft u wel vragen, of 
de duikers even onder de boot een 
kleine inspectie willen uitvoeren. 
Of heeft u iets in het water laten 
vallen, wat u graag weer terug wilt 
hebben. Stelt u gerust al uw vra-
gen, dat vinden de duikers leuk, 
om uw vragen te beantwoorden.

Vanaf 8.00 tot 11.30 uur is het 
kanaaldeel vanaf de invaart tot 
de brug fysiek afgesloten voor de 
scheepvaart. En is het verboden 
in deze periode om in dit deel te 

varen, of de motor van de boot aan 
te zetten. Dit ten behoeven van de 
veiligheid van de duikers. Wilt u 
toch nog op zaterdag 18 juni willen 
vertrekken, vraagt het duikteam u 
dit voor 7.45 uur te doen. En het 
begrip om dit met een rustig draai-
ende schroef te doen. Om weinig 
modder op te woelen van de bo-
dem, waardoor het zicht onderwa-
ter van de duikers belet wordt.

Het plan is om in drie delen het 
kanaal te gaan schoon duiken met 
het volgende programma;

Duikplan 1: 10.00 – 11.00 uur van-
af Het kampje tot aan de vinger-
steigers van de haven
Duikplan 2: 11.30 – 12.30 uur van-
af ALDI tot aan de Brug
Duikplan 3: 13.00 – 14.00 uur 
vanaf Janus Meulendijkspad tot de 
ALDI, exact 14.00 wordt het dui-
ken afgesloten. 

Na afloop is er nog een uur de ge-
legenheid om wat na te praten, 
en wat te drinken. Om 15.00 uur 
wordt het evenement afgeslo-
ten. Mocht u naar aanleiding van 
deze informatie nog vragen en of 
suggesties hebben kunt u con-
tact met hen opnemen via e-mail 
info@stichtingduikteamlaarbeek.nl.

Mooi UIT in Laarbeek

BEIDE DAGEN

GRATIS ENTREE

GEEF JE 
NU OP!

ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 19.00 UUR

DJ-CONTEST
OPGEVEN VIA INFO@CAFETHUISINLAARBEEK.NL

ZATERDAGAVOND VAN 19.00 TOT 01.00 UUR

ZANGER CORNE
FOUTE VINYL

BBAND SESSION

ZATERDAG 30 JULI
14.00 - 01.00 UUR

FUNKMASTER B
AUDIO ADDICTS
MISS BONTBEATS
DJ T
BON JASKI
BADMEESTERS VAN HET DIEPE

VRIJDAG 29 JULI
20.00 - 01.00 UUR

LIVE!

VRIJDAG 29 & ZATERDAG 30 JULI
HEUVELPLEIN BEEK EN DONK

GEORGANISEERD DOOR: CAFÉ THUIS   /   CAFÉ ZAAL DE TAPPERIJ   /   CAFÉ ZAAL VAN DE BURGT

SPRINGKUSSEN EN SCHMINKEN 

VOOR DE KI
NDEREN!

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

26 JUNI 
11.00 - 19.00 uur

Onder het genot van 
bier en wijn genieten 
van live-muziek

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

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Modderdag bij Agrarische Kinderopvang ’t Heikantje Stichting Duikteam Laarbeek 
gaat het kanaal schoonduiken Aarle-Rixtel – Agrarisch 

Kinderopvang ’t Heikantje uit 
Aarle-Rixtel houdt komende zater-
dag weer haar jaarlijkse modder-
dag. Kinderen tussen de 0 en 13 
jaar zijn van harte welkom om zich 
te vermaken met heel veel zand en 
water. 

’t Heikantje doet hieraan mee in het 
kader van Nationale Modderdag én 
Juni Watermaand. Komende zater-
dag zijn alle kinderen tussen 12.00 
en 16.00 uur welkom om te komen 
spelen en lekker vies te worden in 
de modder. Zo kunnen ze modder-
soep maken, glijden over de water-
baan, zandtaartjes maken, rennen 
over de stormbaan, een ponyritje 
maken, schminken of lekker een 
pannenkoek eten met wat ranja 
van de ranjakoe. 

Kinderen ontdekken op deze dag 
wat modder is, hoe je ermee kunt 
spelen en wat de aarde betekent 
voor het dagelijks leven. Word 
jij net zo vies als de varkens bij 't 
Heikantje?

’t Heikantje vind je op De 
Wolfsputten 6 in Aarle-Rixtel. Kijk 
voor meer informatie op www.hei-
kantje.nl of bel naar 0492-381217. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Kom de gezelligheid proeven tijdens de Zeskamp!

Watermaandconcerten in de Muziektuin 

Beek en Donk - Zij kijken er, samen met 
de ruim 750 deelnemers, alweer maan-
den naar uit! De Zeskamp van KPJ Beek 
en Donk. Het mooie weer is besteld, de 
spelen worden opgebouwd en de acts 
voor de feestavond zijn geboekt. Het 
belooft ook dit jaar weer een onwijs 
leuk en gezellig weekend te worden. 
Ook voor de toeschouwers hebben zij 
veel nieuwe activiteiten in petto. Doe 
je zelf niet mee, maar wil je toch graag 
de sfeer komen proeven, kom dan zeker 
een kijkje nemen.

Op beide dagen wordt er om 10.00 
uur gestart met de spelen. Op zaterdag 
bijten de jongeren van de Laarbeekse 
basisscholen het spits af tijdens de 
Scholenzeskamp. Een dag later is het 
de beurt aan de teams met deelnemers 
vanaf 12 jaar. Elke dag strijden er 40 
teams tegen elkaar om de felbegeerde 
bekers. Door zoveel mogelijk punten te 
behalen tijdens de 15 verschillende spe-
len en het rode draad spel, kom je als 
winnaar uit de bus. En dat is zeker niet 
makkelijk. De spelen zijn zo ontworpen 

dat behendigheid, inzicht en uithou-
dingsvermogen goed van pas komen. 
De teams kunnen hierbij de aanmoedi-
ging van fanatieke supporters erg goed 
gebruiken. 

Hoewel het aanmoedigen van de teams 
en het zien van de spelen al een hele 
happening op zich is, is er dit jaar ook 
voor de toeschouwers nog veel meer te 
beleven. Stel je geluk op de proef tijdens 
de spectaculaire Zeskamp loterij en maak 
kans op leuke prijzen. Lotjes zijn tijdens 
het Zeskamp weekend te koop voor 
€0,50 per stuk. Knip daarnaast de bon bij 
dit artikel uit en neem deze mee. Je kunt 
deze inwisselen tegen een gratis lot. De 
trekking vindt plaats op zondagmiddag.

Voor de toekomstige deelnemers die op 
dit moment nog te jong zijn om mee 
te kunnen doen, zijn er knipkaarten te 
koop voor een hapje en een drankje. 
Deze knipkaarten kosten €5,00.  

Op zaterdagavond vindt traditioneel 
de Zeskamp feestavond plaats. De KPJ 

heeft er het volste vertrouwen in dat 
het ook dit jaar weer een van de gezel-
ligste feesten van Laarbeek gaat wor-
den. Dit jaar bijt coverband WATT?! het 
spits af waarna de Foute Vinylshow de 
feestavond nog even doorzet! Kaarten 
zijn aan de kassa verkrijgbaar en kos-
ten €5,00 euro per stuk. De aanvang is 
20.30 en ben je voor 21.00 binnen dan 
krijg je 2 consumptiebonnen gratis. 

De zeskamp vindt dit jaar plaats in het 
weekend van 18 en 19 juni. De toe-
gang is op beide dagen gratis, met 
uitzondering van de feestavond op za-
terdagavond. Blijf op de hoogte van de 
Zeskamp via Facebook (Zeskamp Beek 
en Donk). Hopelijk tot ziens op 18 en 
19 juni.  

Gratis lot
Op zondag vindt er een spectaculaire lo-
terij plaats. Lotjes zijn op zondag tijdens 
de Zeskamp te koop voor €0,50 per 
stuk. Of lever dit artikel in tijdens de zes-
kamp, je krijgt hier een gratis lotje voor 
terug. Maximaal 1 bon per persoon.

Aarle-Rixtel - Komende zondag is het 
zover! De badkuipenrace gaat los, de 
passantenhaven is het decor, de bad-
kuipen zijn de decorstukken, de deel-
nemers zijn de spelers en het publiek 
de toeschouwers.

De temperaturen lopen gelukkig op 
richting het weekend, niet alleen bij de 
deelnemers maar ook de buitentempe-
ratuur ziet er goed uit. De organisatie 
verwacht dan ook veel publiek om alle 
races te aanschouwen en de deelne-
mende ploegen aan te moedigen.

Alle inschrijvingen zijn binnen en het 
wedstrijdschema is gemaakt. Het hele 
programma zit vol met spectaculaire 
races, lekkere muziek en een goede 
sfeer.  Kortom een mooi feestje op de 
zondagmiddag.

Dit evenement vindt plaats aan de pas-
santenhaven in Aarle-Rixtel op zondag-
middag 19 juni. De aanvang is 13.00 
uur en het programma duurt tot 17.00 
uur, rond 18.00 uur is de prijsuitreiking. 
Gedurende de gehele middag strijden 
de verschillende teams tegen elkaar 
voor de beste tijd, uiteindelijk gaat er 1 
team met de beker naar huis… 

Uiteraard is er een dj aanwezig voor de 
muzikale ondersteuning en de horeca 
voor een hapje en een drankje. Kortom, 
alles is aanwezig om er een spectaculai-
re, gezellige en sportieve middag van 
te maken. Kom dus allemaal om 13.00 
uur naar de passantenhaven om jouw 
favoriete team aan te moedigen en als 
eerste over de finish te juichen.

Deze middag wordt georganiseerd 
door de organisatie van de dorpsfees-
ten Aarle-Rixtel in het kader van het 
40-jarige jubileumjaar van de dorps-
feesten. Er worden het gehele jaar, tot 
aan mei 2017 maandelijks extra activi-
teiten georganiseerd om dit jubileum 
extra onder de aandacht te brengen. 
De activiteiten die georganiseerd wor-
den zijn bedoeld voor iedereen, dus 
niet alleen de dorpsfeesten ploegen, 
iedereen is uitgenodigd om deel te ne-
men. Tot komende zondagmiddag 19 
juni aan de passantenhaven.

Beek en Donk - De Stichting 
MuziektuinPodium houdt op zondag 
26 juni een tweede concertmiddag in 
de Muziektuin van Beek en Donk in 
het teken van Juni Watermaand.

De concertmiddag wordt om 13.00 
uur geopend door het Seniorenkoor St. 

Joachim uit Beek en Donk. Omstreeks 
14.00 uur volgt een optreden van de 
Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel. Om 
circa 15.00 uur wordt het programma 
afgesloten met een optreden van de 
band Razzle-Dazzle.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt 
iedereen van harte uit dit gratis optre-
den te komen bijwonen. Voor meer 
informatie over de stichting, de optre-
dende groepen en de overige concer-
ten van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

De badkuipenrace in 
Aarle-Rixtel gaat los 
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Een aandeel in elkaar

Ga naar rabobank.nl/peelnoord en stuur ons jouw gegevens.

Ben jij geslaagd voor VMBO, HAVO of VWO? Van harte gefeliciteerd! Laat het ons weten en ontvang de

Rabo diploma map voor al jouw diploma's en certificaten. Wij wensen je een fijne vakantie en een

geslaagde toekomst!

Rabobank Peel Noord feliciteert alle geslaagden!

Laat ook weten dat je bent geslaagd op hoerageslaagd.nl

Dat moet 
gevierd worden!

Geslaagd voor 
je eindexamen?

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout 

Mariahout – Op 27 mei 1978 werd sportpark 
‘De Heibunders’ de vaste thuisbasis van RK 
Voetbalvereniging Mariahout. Sinds 1951 
speelde de club al op verschillende locaties in 
Mariahout. De MooiLaarbeekKrant haalt met 
Tiny van Leuken herinneringen op aan de be-
ginjaren van de club.

Van weiland naar weiland
Tiny van Leuken is één van de gezichten van 
VVM. Vol passie vertelt hij over zijn club, waar 
hij samen met Toon van den Heuvel zestig 
jaar lid van is. Willem van den Broek, Lambert 
Verhoeven en Theo van Rossum richtten de 
voetbalclub in 1951 op. Natuurlijk werd pas-
toor Van Eijndhoven geestelijk adviseur. De 
pastoor bepaalde dat de club moest voetballen 
in de blauw-gele Mariakleuren. Vaag herinnert 
Tiny zich de opening van het eerste veld. “Het 
was achter Café De Hoon op het Ginderdoor, 
waar Jean-Paul van Rooij nu woont”, legt Tiny 
uit. “Twee goals en één team, dat was het.” 
De vers opgerichte voetbalclub maakte, va-
naf de oprichting tot het definitief vestigen 
op sportpark ‘De Heibunders’, een rondgang 
door Mariahout. “Soms wisselden we om de 
twee jaar van veld”, vertelt Tiny. “Weilanden 
waar door de week koeien graasden werden 
in het weekend door voetballers bespeeld.” 
Koeienvlaaien moesten regelmatig verwijderd 
worden. “We speelde op het Knapersven, 
waar de middenlijn een sloot was”, lacht Tiny. 

“Verdreven van de Julianastraat omdat daar 
Plan Kempkes kwam. Op D’n Hooge Suute en 
aan de Mariastraat, we bespeelden vele weilan-
den.” Op de Paalberg kreeg de club eindelijk 
een officieel veld dat alleen voor voetbal ge-
bruikt werd. Eerste sponsor Ad Biemans zorgde 
voor een bulldozer die het terrein egaal maakte. 
Leden haalden een bungalow in Lieshout die 
dienstdeed als kleedlokaal. “Voor het eerst 
hadden we stromend water”, vertelt Tiny. “We 
moesten regelmatig voetballen uit het zwem-
bad van Guus Fransen halen, die naast het veld 
woonde.”

Structuur in de vereniging
Na de vestiging aan de Paalberg kwam struc-
tuur in de vereniging. Vaste trainers en vaste 
trainingstijden. “Helaas was er geen verlicht-
ing op de Paalberg, dus waren we ’s avonds 
aangewezen op het veld aan het Ginderdoor”, 
zegt Tiny. De ledenadministratie was niet op-
timaal. Vanaf de beginperiode werd door 
leden contributie betaald. “Een dubbeltje in 
de week”, herinnert Tiny zich nog. “Oprichter 
Willem van den Broek rookte stevig sigaren en 

noteerde nieuwe leden op zijn sigarendoos. Na 
een gezellig avondje in de kroeg wierp Willem 
nog weleens zijn lege doos weg. Daarmee 
verdween ook een gedeelte van de ledenad-
ministratie.” De club groeide gestaag en het 
bestuur was in de gelegenheid om trainers 
van buiten Mariahout aan te trekken. Paul van 
de Berkmortel was de eerste externe trainer. 

“Hij vree wel aan met een Mariahouts meis-
je”, lacht Tiny ondeugend. “Uiteindelijk trou-
wden ze beiden met een ander.” De club was 
blij toen uiteindelijk een echt sportpark aan 
de Veghelsedijk verrees. Op eerdere velden 
was nauwelijks fatsoenlijke accommodatie en 
EHBO liet te wensen over. “Op de Paalberg 
hebben ze mij ooit geblesseerd van het veld af 
moeten dragen”, vertelt Tiny. “Bij gebrek aan 
een brancard werd er een deur uit het kleedlo-
kaal gebruikt.” Tiny schuift het boekje van het 
25-jarig bestaan in 1976 over tafel. Toenmalig 
voorzitter Harrie Aarts spreekt over een bloe-
iende club. Na ruim 25 jaar is dit nog steeds zo, 
met een elftal dat onlangs promoveerde naar 
de 4e klasse en actieve leden op verschillende 
niveaus. 

dEzE wEEk:dEzE wEEk:dEzE wEEk: bEgInjAreN vv mArIahOuT bEgInjAreN vv mArIahOuT bEgInjAreN vv mArIahOuT

Oprichter Willem van den Broek 

rookte stevig sigaren en noteerde 

nieuwe leden op zijn sigarendoos

de Berkmortel was de eerste externe trainer. niveaus. 

Elftalfoto Mariahout 1 (seizoen 1970-1971)

Aan het Ginderdoor omstreeks 1975 Sportaccomodatie op de Paalberg (1972-1978)



Donderdag 16 juni 2016 25

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

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

Outdoor Laarbeek: pret voor iedereen!
Zaterdagochtend 10.00 uur. Met een 
brede glimlach, knikkende knieën of 
de gedachte ‘ik ga echt niet de bomen 
in, hoor …’, stroomt het team van De 
MooiLaarbeekKrant binnen bij Outdoor 
Laarbeek. Vandaag vieren zij het 3-jarig 
bestaan van de krant. Een gemêleerd 
gezelschap van bijna 25 personen 
vermaakt zich vandaag op de grond, in de 
Escape Room en in de lucht! 

Verdeeld over drie teams gaat het 
gezelschap aan de slag. Alle drie de 
groepen nemen vandaag deel aan alle drie 
de onderdelen. De één wat zenuwachtiger 
dan de ander. 

Hoogteactiviteiten
Aan bod komt iedereen vandaag bij de 
hoogteactiviteiten. Op 3 en 6 meter hoogte 
waant het team van De MooiLaarbeekKrant 
zich over een parcours. Zo gaat eenieder 
over de evenwichtsbalk. Gezekerd en 
wel staan onder de teamgenoten om het 
proces te begeleiden. De een wat minder 
angstvallig dan de ander, maar: iedereen 
doet mee! Zo ook op een uitgestippeld 
parcours op 3 meter hoogte, dat zelfs blind 
wordt afgelegd! En wat te denken van 
de ‘big swing’, waarin je letterlijk wordt 
afgeschoten en op grote hoogte boven de 
grond vliegt. 

Deelneemster Ria Tijssen vertelt: “Ik 
heb mezelf overtroffen! Ik vind dit 
doodeng. Van tevoren had ik besloten 
dat ik dit niet zou doen. Nu heb ik alle 
onderdelen gedaan en ben ik meer dan 
trots op mezelf. Ik heb mijn grenzen hier 
weten te verleggen.” Ook de oudste van 
de groep, redacteur Jac Babin, bijna 70 
lentes jong, is razendenthousiast. “Ik 
kwam vanmorgen met knikkende knieën 
binnen. Maar oh, wat was het leuk!”, 
vertelt hij. 

Grondactiviteiten & Escape Room 
Naast het bomenparcours 
vermaken ook alle groepen 
zich op de grond. Diverse leuke 
teambuildingsactiviteiten komen 
voorbij. Centraal staat het elkaar 
begeleiden en het samen doen. 
Super voor het groepsgevoel! 
De Escape Room is een 
aparte beleving. Voor 
velen de eerste keer 
dat zij dit doen. 
Een uur 
lang zit je 
opgesloten 
in een berghut. 
Door middel van een verhaal 
ga je als groep aan de slag om zo 
snel mogelijk de kamer uit te komen. 
Dit gaat gepaard met veel gelach, hard 
gejuich en krakende hersenen. Uiteindelijk 
lukt het alle drie de groepen van De 
MooiLaarbeekKrant om zich op tijd te 
bevrijden uit de kamer. Chapeau! 

“Geweldig” 
“Wat een geweldig groepsuitje!”, 
“Iedereen kan meedoen, dat is het mooie 
hieraan” en “jammer dat velen niet 
weten hoe leuk het hier is en dat het écht 
voor iedereen toegankelijk is”. Zo maar 

wat reacties uit de groep van 
De MooiLaarbeekKrant. Om 
16.00 uur gaat iedereen met 
een voldaan en trots gevoel 
huiswaarts. Dit was voor 
herhaling vatbaar!” 

“Wat een geweldig 
groepsuitje! Niet alleen het 
klimmen is gaaf, maar ook 

de grondactiviteiten en de 
Escape Room zijn fantastisch”

De MooiLaarbeekKrant beleefde een 
fantastische dag bij Outdoor Laarbeek!

De grondactiviteiten zorgen niet alleen voor 
teambuilding, maar ook voor heel veel plezier!

Jac Babin
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Ria Tijssen

In het voetlicht: Keurslager Danny Megens
Locatie:  Woenselsemarkt 15, Eindhoven

Redacteur:  Suzan Mulder

Het barbecueseizoen is in volle gang, dus liep 
De MooiLaarbeekKrant deze week binnen bij 
Keurslager Danny Megens voor wat inspi-
ratie. Om de inwoners van Laarbeek kennis te 
laten maken met zijn barbecuespecialiteiten 
deed Danny direct spontaan een aanbod voor 
een leuke actie.

Geen gewone hamburger
De winkel van Danny en zijn vrouw Daniëlla 
bevindt zich op de Woenselsemarkt in 
Eindhoven waar al hun vleesproducten 
dagelijks vers bereid en verkocht worden. 
Daarnaast bezorgen Danny en Daniëlla hun 
barbecuepakketten en hapjespannen gratis 
in heel Laarbeek. Het paar is woonachtig in 
Aarle-Rixtel en is graag alle Laarbekenaren 
van dienst die niet naar Eindhoven kunnen of 
willen komen, maar wel graag genieten van 
hun kwaliteitsproducten. Danny: “Ik sta voor 
de kwaliteit van mijn producten. Als ik een 
hamburger maak, dan is dat niet gewoon een 
hamburger. Dan ga ik die speciaal maken van 
het allerbeste kwaliteitsvlees. Dat geld ook 
voor onze barbecueworstjes en al het andere 
vlees dat wij verkopen. We luisteren goed naar 
onze klanten en springen in op hun wensen. 
Ook als het gaat om allergenen en de vraag 
naar vegetarische producten.”

Heerlijke specialiteiten
Trots is Danny op zijn speciale producten. 
Zijn ervaring: “de klant wil graag kwaliteit en 
eens wat anders proberen en daar gaan we 
heel ver voor. Naast hamburgers, worstjes en 
spareribs bieden we daarom een uitgebreid 
assortiment met barbecuespecialiteiten. Dan 

moet je denken aan een carpacciospies van 
heel dun opgesneden rundvlees. Of een kip 
peppadewspies. Al onze producten snijden, 
kruiden en rijgen we allemaal zelf in onze ei-
gen slagerij, dus altijd vers. Voor het bedenken 
van dit soort specialiteiten kom ik regelmatig 
samen met andere keurslagers om nieuwe 
dingen uit te proberen. Maar ook klanten 
dragen ideeën aan door met vragen en tips te 
komen. We blijven graag vernieuwen en ver-
rassen met ons assortiment.” 

Actie voor inwoners van Laarbeek
Spontaan biedt Danny aan alle Laarbekenaren 
kennis te maken met zijn barbecuespecialite-
iten. Ter plekke stelt hij een geheel verzorgd 
pakket samen waarvan het water direct in de 
mond loopt. Dit pakket bezorgt hij gratis in 
heel Laarbeek en is inclusief 6 soorten vlees, 
verdeeld over 4 stuks per persoon, salades, 
stokbrood en (wegwerp)borden en bestek. 
Indien gewenst is het mogelijk een barbecue 
te lenen. Danny: “Dit pakket is echt bedoeld 
ter kennismaking met onze specialiteiten. 
Maar wij leveren altijd maatwerk, dus als je 
liever zelf een pakket samenstelt, dan is dat 
altijd mogelijk. Mensen vinden ons volledige 
barbecue assortiment op onze website. Daar 
kun je ook direct je bestelling doorgeven. 
Maar dat kan uiteraard ook telefonisch.”

Voor meer informatie over het (barbecue) as-
sortiment van Keurslager Danny Megens gaat 
u naar www.megens.keurslager.nl of stuurt u 
een e-mail naar info@megens.keurslager.nl. 
Telefonisch is Danny Megens bereikbaar op 
040-2430716.

Kennismakingspakket barbecue specialiteiten 
(€ 16,- p.p.):
• 4 stuks vlees p.p. verdeeld over 6 soorten:

• Carpacciospies

• Katenhaas op spies
• Gemarineerde varkensfilet
• Spareribs
• Kip peppadewspies
• Chipolataworstje

• Aardappelsalade
• Huzarensalade
• Pastasalade
• Rauwkost

• Stokbrood en kruidenboter
• 3 Soorten saus
• (Wegwerp)borden/bestek
• Gratis Keurslager koeltas bij uw bestelling
• Gratis thuisbezorgd in Laarbeek

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

IN HET VOETLICHT...  KEURSLAGER DANNY MEGENS 
Danny Megens bezig met bereiden
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Kantoor Aarle-Rixtel  0492 - 38 66 00
Paul Stienen   06 - 12 28 63 30 WWW.BERKKERKHOF.NL

Boerdonk Beek en Donk Aarle-Rixtel

Verrassend wonen
Kapelstraat 17 Beukenlaan 25 Goossensstraat 4

Jaren ’30 woning door bijgebouw ideaal 
geschikt voor mantelzorg of kantoor aan huis.

Volledige interne modernisering heeft 
plaatsgevonden.

Midden in het dorp nieuwbouw op maat.

Vraagprijs 
€ 299.000,- k.k.

Bieden vanaf
 € 247.500,- k.k.

Koopsom
€ 350.000,- v.o.n.

Kijk voor meer informatie op funda.nl

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Tip Marcel! Bel: 0492-383103 www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

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

Het boomkruipertje

Hoewel het weer en de vele regen anders doet vermoeden, is het toch echt voorjaar. Afi jn we probe-
ren maar tussen de buien door te genieten van het een en het ander.
Zo hebben we afgelopen weekend een rondje op de fi ets gemaakt met de Laarbeekse Open Tuinen-
route en genoten van pareltjes van tuinen in Laarbeek.
Sommige mensen hebben echt groene vingers, helaas hoor ik daar niet bij. Voor de natuur is het toch 
echt voorjaar. De vogels hebben het druk met nestelen en jonge groot brengen. Zo ook dit boomkrui-
pertje, een klein en prachtig getekend vogeltje dat in het bos van Noud Biemans op de Opstal tussen 
een stapel hout een mooi nestje gemaakt heeft.
Op bovenstaande foto is het boomkruipertje op weg naar het nest met weer een bekje vol met
lekkere dingen voor zijn 6 kindertjes. Laten we hopen dat we toch nog veel mooi weer krijgen zodat 
we met z'n allen kunnen genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Locatie: Opstal, Aarle-Rixtel

Feestband STOOT! bij 
Sounds of Caecilia XXL

Lieshout – De topband STOOT! sluit 
de zaterdag op het Sounds of Caecilia 
XXL jubileumweekend  af. STOOT! 
stond al eerder op Paaspop en speelt 
op vele festivals en feesten door het 
hele land.  Met de muzikanten van 
STOOT! op het podium wordt zater-
dagavond 9 juli gegarandeerd een 
groot feest.

De altijd energieke muzikanten van 
STOOT! spelen werkelijk alles. Van de 
tophits van nu tot de foutere nummers 
uit de jaren 90, Nederlandstalig en alles 
er tussenin. 

De muzikanten van STOOT! zijn al 
jaren samen actief en begeleiden ook 
zo nu en dan de grote namen uit het 

land. Het concept van STOOT! is een 
garantie voor een spetterend feest, 
maar de kwaliteit van de muzikanten is 
minstens zo belangrijk. Alles klinkt echt 
zoals het hoort, met stuk voor stuk ras 
entertainers. 

Programma
STOOT! sluit de avond af, maar voor-
afgaand aan hun show is er ook een vol 
en spectaculair programma in de feest-
tent. De slagwerkgroep van St Caecilia 
laat zich van haar beste kant zien in een 
spetterende slagwerkshow. Daarnaast 
is het podium van de feesttent ook 
het strijdtoneel voor de finale van de 
Dorpenbattle Lieshout VS Mariahout. 
Het feest is dus compleet met de afslui-
ter STOOT! De toegang is gratis.

 Feestband STOOT!

Buurtvereniging S.M.W. houdt 
vlooienmarkt 
Lieshout – Buurtvereniging S.M.W. 
houdt op zondag 19 juni een vlooien-
markt. Deze vindt plaats in de straten 
De Sluiter en De Wolwever.

Voor een hapje en een drankje kunt u te-
recht in de feesttent. De openingstijden 

van de markt zijn van 9.30 tot 15.00 
uur. De entree bedraagt €1,50 en kin-
deren onder begeleiding hebben gra-
tis toegang. Voor meer informatie of 
kraamhuur kunt u contact opnemen 
met Joop Hendriks, tel. 0499-422688, 
of mail info@smwlieshout.nl.
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Laarbeekse ondernemers dragen Boerdonkse 
(FamilyColor)Buffelrun warm hart toe!
Laarbeek/Boerdonk - Aan het eind van 
de zomervakantie op 3 en 4 septem-
ber 2016 vindt de Buffelrun plaats in 
Boerdonk. Vorig jaar een groot succes 
en de ticketverkoop voor 2016 gaat 
hard. Editie 2016 is bijna uitverkocht! 
Omdat de Boerdonkse gemeenschap 
zeker ook georiënteerd is op het 
Laarbeekse hebben Lifestyle center 
Laarbeek én Patrick Wetzel Opticien 
besloten dit evenement in 2016 te 
steunen. Tijd voor een vraaggesprek 
vanuit Mooi Laarbeek.

Lifestyle center Laarbeek
Ellen Tappel, eigenaresse van LCL, 
geeft aan waarom. “Bootcamps zijn 
momenteel enorm in opkomst. Dat 
merken wij aan het speciaal daarvoor 
aangelegde terrein naast ons sportcen-
ter. Wekelijks groeit het aantal deelne-
mers. Toen de Buffelrun bekend maak-
te dat het succes van 2015 een vervolg 
zou krijgen waren we er snel uit. Veel 
mensen uit Boerdonk sporten ook bij 
ons en waren enthousiast over het suc-
ces van vorig jaar. 1 en 1 is 2, toch?” 
Op de vraag op welke manier LCL de 
Buffelrun ondersteunt zegt Ellen: “Wij 
maken reclame binnen ons sportcen-
trum, maar zijn ook zichtbaar aanwezig 
tijdens het evenement. Instructeurs van 
LCL gaan de warming up doen van de 
ruim 1500 deelnemers en we overwe-
gen ook nog om een Recovery Zone in 
te richten waar onze fysiotherapeuten 
deelnemers na de run gaan masseren.”

Patrick Wetzel Opticien
Opvallend is natuurlijk wel dat een opti-
cien een sportevenement ondersteunt. 

Patrick legt dan ook uit waarom: 
“Vorig jaar heb ik op het laatste mo-
ment besloten om deel te nemen aan 
de Buffelrun. Dat is ons allebei gewel-
dig goed bevallen. Ook dit jaar hebben 
we ons dus weer snel ingeschreven 
voor 4 september. Sterker nog, het 
hele gezin doet ook op zaterdag mee!” 
Toch lijkt die verklaring nog niet hele-
maal logisch. Patrick vervolgt dan ook: 
“De afgelopen jaren heb ik ColorFun 
Laarbeek ondersteund en de zonne-
brilletjes beschikbaar gesteld. Dat was 
super leuk. Toen dit evenement helaas 
moest worden afgelast en ik merkte dat 
de Buffelrun een FamilyColorrun ging 
toevoegen aan het evenement, heb ik 
contact gezocht met Antoon Donkers 
en was het zo geregeld. Alle deelne-
mers op zaterdag krijgen van ons spe-
ciale zonnebrilletjes om te voorkomen 
dat de kleurpoeder in de ogen komt.”

Speciale BuffelrunBootcamptraining 
door WK Atlete Gabriëlle Bartels
16 en 30 juli 2016 organiseert 
Lifestyle center Laarbeek sa-
men met de Buffelrun een specia-
le BuffelrunBootcampTraining vanaf 
11.00 uur. De training wordt gegeven 
door Gabriëlle Bartels uit Maastricht. 
Gabriëlle is een echte ervaringsdes-
kundige en heeft zich de afgelopen 
jaren ook gekwalificeerd voor het WK 
ObstacleCourseRunning zoals de sport 
officieel heet. Het is mogelijk om deel 
te nemen aan deze Bootcamptraining. 
De bijdrage voor deze speciale 
Bootcamptraining bedraagt €15,- 
en LCL-leden krijgen €10,- korting. 
Aanmelden kan via info@lifestylecen-
terlaarbeek.nl. 

Tip vanuit de organisatie
Antoon Donkers is namens de orga-
nisatie ook aanwezig en geeft nog 
de volgende tip: De kaarten voor de 
volwassenen zijn nagenoeg uitver-
kocht. Wel zijn er nog tickets voor 
de FamilyColorBuffelrun op en voor 
de jeugd van 13-16 jaar op zondag. 
Kaarten zijn te bestellen op de web-
site www.buffelrun.nl. Tickets kosten 
slechts €7,50 (jeugd van 10-14 jaar) 
en €12,50 voor de volwassenen voor 
zaterdag (FamilyColorBuffelrun). Voor 
zondag kosten de tickets €12,50 (jeugd 
van 13-16 jaar).

Organisatie en sponsoren oefenen alvast op het bootcampterrein 

Winnares Martien Coppensprijs 
2016 bekend
Lieshout – Tot en met zaterdag 18 juni 
zijn in het Dorpshuis in Lieshout de 
winnende en genomineerde fotoseries 
voor de Martien Coppensprijs ten-
toongesteld. De Martien Coppensprijs 
wordt georganiseerd door een werk-
groep van de Fotobond Nederlands 
Centrum Vrijetijdsfotografie en 
Stichting Brabants Dialectenfestival 
Lieshout. 

Verrassende fotoserie
Noraly Oonk uit Leiden wint met verras-
sende fotoserie de Martien Coppensprijs 
2016. De Martien Coppensprijs is dé 
wedstrijd in Nederland voor documen-
tairefotografie door vrije tijdsfotogra-
fen. Dit jaar was het thema: ‘zo doen 
we dat tegenwoordig’ ofwel heden-
daagse rituelen. Vijf en vijftig vrijetijds-
fotografen uit heel Nederland stuurden 
een documentaire serie van vijf foto’s 
in. De jury bestaande uit vooraanstaan-
de professionele fotografen vond het 
thema uitdagend maar niet gemakke-
lijk. Ze zag schitterende foto’s en een 
aantal sterke en bijzondere documen-
taire reeksen. De door de jury als beste 
aangewezen series zijn vooral fotodo-
cumentaires met een originele, concep-
tuele of eigenzinnige benadering. 

De winnaars
Er zijn dit jaar een eerste, een tweede 
en twee derde prijzen toegekend. De 
winnende fotografe is: Noraly Oonk 

uit Leiden. Zij neemt het huidige so-
cial-media gebruik op de hak met de 
serie: #myperfectlife. De tweede prijs is 
voor Magda Korthals uit Ouddorp met 
een serie over Oost Europese truckers. 
De gedeelde derde prijs gaat naar Jos 
Drop uit Gorinchem en Gerrit Meerman 
uit Maasland, respectievelijk met een 
reeks over een Pegida demonstratie en 
een serie over Simmers: virtuele vlieg-
tuig piloten. 

De genomineerden 
Naast de vier prijswinnende reeksen 
zijn er ook vier genomineerd. Deze se-
ries gaan samen met het werk van de 
winnaars de komende maanden als 
reizende tentoonstelling toeren door 
Zeeland, Limburg en Brabant. De geno-
mineerde fotografen zijn: Frans Artz uit 
Den Bosch, Frans Buitendijk uit Oud-
Zuilen, Cor van Deursen uit Deurne en 
Marjan Leeuwesteijn en Martin Geuze 
uit Rotterdam.   

Info
Tot en met zaterdag 18 juni 2016 
worden de winnende en de genomi-
neerde fotoseries tentoongesteld in 
het Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout. 
Het gebouw is geopend van maandag 
t/m donderdag: 09.00 t/m 21.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 t/m 
17.00 uur (zondag 19 juni gesloten). 
De toegang is gratis.

Ondernemers combineren 
roefelen met juni watermaand

Beek en Donk - Ondernemers op 
het Piet van Thielplein hebben het 
roefelen gecombineerd met juni 

watermaand. Er stond een hele mooie 
stormbaan op watergebied.

Een aantal initiatiefnemers van de activiteiten op het Piet van Thielplein 

Veilig op pad met uw elektrische fi ets
Lieshout – De Laarbeekse KBO’s or-
ganiseren, samen met ViERBINDEN 
en ‘Move for life’ van Jos Vermeulen, 
op donderdag 22 september in het 
Dorpshuis een themadag ‘Veilig op 
pad met uw elektrische fiets’. Het is 
een dag van theorie en praktijk ter 
bevordering van de veiligheid van 
de e-bike-gebruiker.

Ook voor wie (nog) geen e-bike 
heeft, is dit een interessante dag. 

De kosten zijn slechts €10,00 (in-
clusief lunch), te betalen bij aan-
melding. Meer informatie en een 
aanmeldformulier zijn te verkrijgen 
bij ViERBINDEN, hbouwmans@vier-
binden.nl of 0492-328800. Vraag 
bij telefonisch contact naar Henrie 
Bouwmans. Alle KBO-leden krijgen 
een uitnodiging en inschrijfformulier 
via de nieuwsbrief. 

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

Spaar onze 
advertenties, bij 
10 verschillende: 

10% korting bij uw 
aankoop. Niet op 

afgeprijsde artikelen

Actie loopt t/m 3 juli 2016

www.vanhalstomerij.nl

Koppelstraat 1 Beek en Donk

De stomerij service van Jo Ceelen 
is verhuisd naar:

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een 
vooroverleg, op maandag 20 juni, be-
stemd voor alle geïnteresseerde inwo-
ners van Laarbeek, om zodoende hun 
commissieleden de juiste boodschap 
mee te geven, welke ze uitvoerig in de 
komende vergaderingen te bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 
punt, of meerdere punten voor deze 
commissievergaderingen samen met de 
fractieleden, hun wethouder, bestuur 
en ABL-leden willen bespreken, dan 
bent u van harte welkom op maandag 
20 juni in de Kapelstraat 34 tegenover 

de kerk te Donk, aanvang 20.00 uur. 
Laat uw stem/mening tellen. De com-
plete agendapunten kunt u vinden bij 
www.laarbeek.nl onder stukken van de 
Commissievergaderingen. U bent van 
harte welkom; de koffie en thee staan 
klaar.

Laarbeek - Voor de voorbereiding van de 
raadsvergadering in juli vinden er in de 
week van 20 juni de commissievergade-
ringen plaats.

Het start op 21 juni met de commissie 
Sociaal Domein met daarin de afstem-
mingsverordening Participatiewet 2016, 
herbestemming Leonarduskerk en de 
huisvesting Commanderijcollege. Op 22 
juni is het de beurt aan de commissie 
Ruimtelijke Ordening met als punten,  1e 
tussenrapportage 2016 , exploitatieplan 

Hoge Suute, stand van zaken bouwplan-
nen. Tot slot op 28 juni de commissie 
Algemene Zaken met Businesscase Peel 
samenwerking, 1e tussenrapportage 
2016. In alle commissies wordt de stand 
van zaken bij de regionale samenwerking 
teruggekoppeld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
verder inhoud van de aangegeven pun-
ten of heeft u er een mening over kom 
dan met De Werkgroep in gesprek. Dat 
kan op maandag 20 juni om 20.15 uur 

tijdens de voorbespreking in het ge-
meenschapshuis De Dreef in Aarle-Rixtel.

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt dan 
kunt u contact opnemen met een van de 
commissie- of raadsleden u kunt de mail-
adressen en contactgegevens vinden op 
www.dewerkgroep.nl.

Voorbespreking commissie-vergaderingen De Werkgroep

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Leuke Roefeldag bij Scouting Beek en Donk
Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk heeft op zaterdag 11 juni we-
derom meegedaan aan de Roefeldag. 
Op deze dag kunnen basisschoolleer-
lingen kennis maken met bedrijven en 
verenigingen.  Natuurlijk een mooie 
kans voor de scouting om deze kinde-
ren te laten zien wat scouting inhoudt. 

Na een welkomstwoordje en een beet-
je uitleg wat scouting inhoudt konden 

de kinderen deelnemen aan enkele ac-
tiviteiten, zoals: hoe kun je met diverse 
routetechnieken een tocht lopen (GPS, 
strippenkaart, bolletje/pijltje, etc.). 
Mini-pionieren. Dat is pionieren (din-
gen bouwen met palen en touw) maar 
dan in het klein met satéstokjes en 
loomstiekjes. Gepionierd parcours af-
leggen door de bossen. Marshmallows 
roosteren boven het vuur.

Alle kinderen waren geïnteresseerd en 
deden enthousiast mee. Bij vertrek kre-
gen de kinderen nog een goodiebag 
mee met folders, sticker, eigen gepio-
nierde torentje en een zakje popcorn 
gebakken boven het kampvuur. 

De scouting heeft genoten en doet 
volgend jaar zeker weer mee. Dank 
aan de organisatie voor dit geweldige 
initiatief.

Start project ‘Samen’ 
groot succes

Beek en Donk – Eindelijk was het dan 
zover, op vrijdag 8 juni, de start van 
project ‘samen’. Kinderen van groep 
8 van ’t Otterke kwamen zingen voor 
de bewoners van De Regt, De Burcht 
en De Oever. Er hadden zich 40 men-
sen opgegeven om te komen kijken 
naar dit optreden, wat de kinderen al 
geweldig vonden, maar tot hun verras-
sing zaten uiteindelijk ruim 60 mensen 
in de zaal.

Iedereen zat te genieten, de kinderen 
vertelden over de musical en zongen 
en dansten liedjes uit de musical ‘De ei-
land’.  In het begin vonden de kinderen 
het wel spannend maar dat verdween 
al snel. De bewoners genoten duide-
lijk van alle liedjes onder het genot van 

koffie, thee en iets lekkers. Ze klapten 
vol enthousiasme mee en vonden het 
jammer dat het na ruim een half uur al 
afgelopen was. Maar niet getreurd, dit 
was maar een voorproefje. 

Dinsdag 28 juni kunnen alle senioren uit 
Beek en Donk gratis naar de musical ‘De 
Eiland’. Aanvang 10.00 uur en de inloop 
is vanaf 9.30 uur in de grote zaal in het 
Ontmoetingscentrum. Er wordt voor 
koffie en iets lekkers gezorgd. Nadat de 
kinderen weer vertrokken waren bleven 
nog veel bewoners gezellig zitten en 
kletsen in de ontmoetingsruimte.

Dus al met al een geslaagde middag, de 
kinderen hopen iedereen de 28e te zien 
bij de uitvoering van de hele musical!

Mooi weer maakt afsluitingsconcert nóg gezelliger
Jong en oud geniet van Muziek=COOL bij Zonnetij
Aarle-Rixtel - Het was woensdag 8 juni 
een en al bedrijvigheid in de tuin bij 
Zonnetij in Aarle-Rixtel. De doorgaans 
rustige tuin was het decor van het af-
sluitingsconcert dat Muziek=COOL 
organiseerde ter afsluiting van het sei-
zoen 2015-2016.

De bewoners van Zonnetij zaten eerste 
rang op het verhoogde terras en buurt-
bewoners kwamen nieuwsgierig luis-
teren naar wat er gaande was. Overal 
kinderen met muziekinstrumenten en 
lessenaars. Omroep Kontakt was met 
twee man sterk in de weer. Ouders van 
de kinderen zaten relaxed op de trap-
pen of vormden een ruime kring rond-
om de jonge muzikanten waar alles 
om draaide: de kinderen van de groe-
pen 5 en 6 van de drie Aarle-Rixtelse 
basisscholen. Zij waren met recht het 
middelpunt van de avond.  Broertjes 
en zusjes genoten ook mee, want zij 
konden gerust wat rondlopen en hoef-
den tijdens dit concert niet netjes stil te 
gaan zitten luisteren.

Onder leiding van Dirk Verhoeven lie-
ten de vijfde- en zesdegroepers aan 
het publiek horen wat ze in een paar 
maanden tijd geleerd hadden tijdens 

de Muziek=COOL-lessen in de klas en 
de buitenschoolse instrumentlessen. 
Leuke optredens waar het enthousias-
me vanaf spatte. De Brukelum mocht 
aftrappen en zette meteen de toon met 
een aantal vlotte nummers. Vervolgens 
liet De Driehoek horen dat je echt niet 
met een grote groep hoeft te zijn om 
een mooie uitvoering neer te zetten. 
De Muzileraren die sinds eind oktober 
de instrumentlessen verzorgden, lieten 
een welluidende versie van Bohemian 
Rhapsody horen en namen op deze 
wijze afscheid van hun groepjes. 
Vervolgens werd er nog een leuke quiz 
gespeeld waarbij de houtblazers de 
meeste punten wisten te verzamelen en 
mochten de kinderen van De Heindert 

zich nog laten horen. Het programma 
van de avond was een mooie mengel-
moes van Mieke heeft een lammetje 
tot Mozart. Afgesloten werd er met de 
Muziek=COOL-uitvoering van Happy 
en het écht allerlaatste nummer, uitge-
voerd door alle kinderen en muzilera-
ren samen, was De Platvoetindianen.

Volgend schooljaar zal Muziek=COOL 
zich opnieuw laten zien en horen in de 
groepen 5 en 6. Kinderen die dit jaar 
hebben meegedraaid en de smaak van 
het muziek maken te pakken hebben, 
kunnen bij Harmonie De Goede Hoop 
(proef)lessen gaan nemen. Voor meer 
info kunt u bellen met Heleen van 
Asten 0492-383147.
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Spelling, een der vakken die in 
de polls niet tot de hoogste po-
sities behoort bij de gemiddelde 
leerling. En wat wil je ook! De 
klank ‘luk’ schrijf je als ‘lijk’, is 
het nu pannenkoek of panne-
koek en hoezo een stomme e? 
Die letter heb ik zelf nog nooit 
in het alfabet opgezegd!!! En 
wat te denken van de Brabant-
se g-klank die je als een g of als 
een ch kunt schrijven. Zo ook 
met de ij of de ei, c of k, c of 
s en zo zullen er vast en zeker 
nog meer zijn die in dit rijtje 
passen. En is het nu ‘konink-
je’ of ‘koningkje’. Lekker zeg 
als je dan dyslectisch bent. Of 
dysorthografi sch, zoals de spel-
lingblindheid genoemd wordt. 
Och arm, en hij werkt zich de 
longen uit zijn leif of lijf, onze 
Swen. Je gunt hem die belo-
ning zo!!!! Is het nu gundt of 
toch gund? Of gunt? En hoe zit 
dat dan met het voltooid deel-
woord? Iets met ‘t Kofschip’ 
of het ‘Ex Fokschaap’ en dan 
alleen met medeklinkers die 
voor de t-klank komen, toch? 
Ja, je kunt het voltooid deel-
woord ook langer maken, want 
dan hoor je of het een d of t 
moet zijn, maar ik vind dat bij 
gejuicht dan wel weer raar klin-
ken: gejuichte. Klinkt gejuich-
de niet beter? Mmmm, lastig 
beoordelen. Wat? Bijvoeglijk 
gebruikt voltooid deelwoord? 
Kan dat ook al? Klinkt behoor-
lijk ingewikkeld. Hoezo voor 
een zelfstandig naamwoord? 
Aha, net als in ‘de gelakte ta-
fel’. Oké, dat moet wel lukken. 
En dan zo kort mogelijk, hè? 
Tuurlijk, wel volgens de regels 
van de spelling, dus letten op 
open- en gesloten lettergrepen. 

Jaja, klinkt de klank lang, gaat 
er een klinker op de gang. En 
dat soort rijmpjes of was het 
toch reimpjes? Motdorie toch, 
wat een regels, wat een regels. 
Ik snap al die vluchtelingen in 
Nederland wel die de taal moe-
ten leren. En die voetballers op 
zondag bij de NOS ook: ‘het 
goal was fi jn voor ik’. Poeh 
zeg, ik zal toch maar eens wat 
meer lezen. Smurfen zeg je, 
kun je dat werkwoord altijd ge-
bruiken? Oké, dan doe ik dat 
maar. Maar dan kan ik dat toch 
ook met het werkwoord of 
doewoord verpoepelen. Ja, dat 
heeft een lieve medeleerling 
bedacht. Leuk woord he! Zij is 
daar heel creatief in en kan ook 
nog eens goed spellen. Weet 
je, die moest maar eens voor 
de krant gaan schrijven. Ta-
lentje hoor! Maar goed, ik spel 
verder, ook al is spelling soms 
een heuse kwelling.

Mees Joost

Het verpoepelde werkwoord
COLUMN

De Boemerang sluit af met Bumperball
Beek en Donk – Tienerwerk De 
Boemerang houdt vrijdag 24 juni al-
weer de laatste activiteit voor de zo-
merstop, en wel met Bumperball.

De entree is gratis, dus ben jij tussen 
de 10 en 15 jaar en woon je in Beek 
en Donk, geef je dan snel op, want 
vol=vol. De activiteit duurt van 19.30 
tot 22.00 uur en de vrijwilligers van 
tienerwerk zorgen tijdens deze avond 
voor wat versnaperingen. Opgeven kan 
via www.boemerangbeekendonk.nl.

De eerste activiteit na de zomervakan-
tie is op 9 september, zet deze datum 
alvast in je agenda. 

Tijdens de Straatvoetbaldag (5 mei) konden kinderen kennismaken met Bumperball

Fotograaf: Joost Duppen

Buitenspeeldag bij De Raagten
Beek en Donk - Jaarlijks vindt de 
Nationale Buitenspeelmiddag plaats 
welke op initiatief van Nickelodeon en 
Jantje Beton wordt georganiseerd om 
kinderen en ouders te laten zien hoe 
fijn buiten spelen kan zijn.

Ook dit jaar deed Kindcentrum de 
Raagten weer mee aan deze dag en wa-
ren de weergoden hun goed gezind tij-
dens de Buitenspeeldag op 8 juni. Een 
groep ouders had maar liefst 12 spellen 
bedacht voor de kinderen van de groe-
pen 1 tot en met 4 en deze verspreid 
over het schoolplein neergezet. Zo'n 20 
ouders en docenten stonden deze och-
tend paraat om groepjes kinderen of 
een spel te begeleiden.  

De kinderen waren dolenthousiast! 
Naast oudhollandse spelen als blik-
gooien, touwtrekken, spijkerpoepen en 
koekhappen konden de kinderen heer-
lijk afkoelen tijdens het sponzenspel of 
een potje flesvoetbal. Kleding droogde 
gelukkig weer snel op bij het prachtige 
weer. Nog meer nattigheid was te voelen 
op de onlangs vernieuwde speelheuvel, 

welke dankzij vele helpende ouders ge-
reed is gekomen en tijdens deze dag be-
speeld kon worden. Kinderen mochten 
met een volle beker water een parcours 
afleggen door de tunnel, de trap op, van 
de glijbaan en dan proberen met zoveel 
mogelijk water terug te komen bij het 
eindpunt. De uitdaging was natuurlijk 
om het teiltje van je eigen team zo vol 
mogelijk te krijgen!

Ook dit jaar trotseerden de kinderen de 
Pandabaan waarbij ze zo'n 5 meter om-
hoog klommen om vervolgens vliegens-
vlug naar beneden te glijden. Natuurlijk 
was dit volgens velen ‘supervet’! Het 
werd voor sommigen pas echt ingewik-
keld met het Twister XL-spel, waarbij 

je met 6 kinderen tegelijk Twister kunt 
spelen. Probeer dan maar eens je lach in 
te houden en niet om te vallen.

Na een hele ochtend spelen werden de 
buitenspelers getrakteerd op een heerlijk 
fruitig waterijsje. Dat hadden de kinde-
ren natuurlijk dik verdiend.

Laarbeekse Roefeldag 2016
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – Afgelopen zaterdag 
vond de twintigste editie van de 
Roefeldag plaats; een dag waar-
op kinderen van alle Laarbeekse 
basisscholen uit groep 3 tot en 
met 8 in kleine groepjes een kijk-
je kunnen nemen bij verschillende 
Laarbeekse bedrijven en vereni-
gingen. Onze fotograaf legde deze 
leuke en leerzame dag op camera 
vast!

Ingezonden

Ingezonden
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Tijdstip
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Jumbo Lieshout en Mariahout

:
:
:

gratis schoenpoetsen voor alle vaders van Laarbeek.
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Lieshout – De kinderen van de boven-
bouwgroep van OBS Het Klokhuis brach-
ten 9 juni een bezoek aan de Kunstlocatie 
Würth, die gevestigd is in het be-
drijfspand van Würth Nederland B.V. in 
’s-Hertogenbosch. 

Op dit moment is er de mooie tentoon-
stelling ‘waanzin en wekelijkheid’ te zien. 
Dit jaar herdenkt ’s-Hertogenbosch dat 
Jheronimus Bosch 500 jaar geleden over-
leed. Dit is voor kunstlocatie Würth en de 
Rabo Kunstcollectie de aanleiding geweest 
tot het maken van de gezamenlijke ten-
toonstelling ‘Waanzin en Werkelijkheid’. 
Uit beide bedrijfscollecties zijn werken van 

kunstenaars geselecteerd met een heel 
eigen beeldtaal, die zich laten inspireren 
door de werkelijke en waanzinnige aspec-
ten van het leven. Door de collecties met 
elkaar te verbinden ontstaat een nieuwe 
hedendaagse interpretatie van Bosch. 

Donna: “Eerst werden we in 2 groepen 
verdeeld en kregen we een rondleiding 
van 30 minuten. We hebben schilderijen 
gezien van Francisco Toledo. De schilderij-
en waren van waterverf. Daarna hebben 
we zelf een kunstwerk gemaakt door een 
papier op te frommelen, uit te vouwen, 
heel licht met geel waskrijt erover heen te 
doen en vervolgens met een wc-papiertje 

er overheen te wrijven. Daarna moesten 
we nog een keer hetzelfde doen met 
bruin en konden we kijken of we een 
fantasiedier in het kunstwerk zagen. Dit 
moesten we overtrekken met potlood en 
toen ons kunstwerk klaar. Het was super-
leuk om te doen en het was een leuke 
excursie’’.

Omleiding Buurtbus door 
boorwerkzaamheden Otterweg 

Wedvluchten PDV De Luchtbode

Kienen met De Raopers

Beek en Donk - Door boorwerkzaam-
heden ter hoogte van de bushalte aan 
de Otterweg is de Otterweg afgesloten 
voor alle verkeer in beide richtingen. 

Deze afsluiting duurt tot en met 22 
juli 2016. Hierdoor komt de bushalte 

De Regt gedurende deze tijd te ver-
vallen. Er komt een tijdelijke halte in 
de Reigerlaan ter hoogte van nr. 12. 
Stichting Buurtbus Laarbeek Helmond 
begrijpt dat dit lastig is voor haar pas-
sagiers maar doen er alles aan om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken.

Beek en Donk – Postduivenvereniging 
De Luchtbode had een wedvlucht 
vanuit Sezanne (Frankrijk). De afstand 
was 342 km. In concours waren 297 
duiven.

De uitslag
1 Martien de Groot, 2 en 3 Sjef 
Schellekens, 4 Pieter Beekmans, 5 
Frans Manders en zoon, 6 Ferrie 
Slegers, 7 Frans Manders en zoon, 8 
Pieter Beekmans, 9 Henk Verstappen, 
10 Tiny van Berlo

Ook hadden ze dit weekend de eer-
ste Fondvlucht vanuit Argenton af-
stand 626 km. In concours waren 83 
duiven.

De uitslag
1 Ad Barten, 2 Harrie Barten, 3 en 
5 Sjef Schellekens, 4 Joop Vereijken, 
6 Gerard Brouwers, 7 Ad Barten, 
8 Jan Barten, 9 en 10 Martien de 
Groot 

Lieshout - Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt vrijdagavond 17 juni een 
kienavond in het Dorpshuis van Lieshout.

Het kienen start om 20.00 uur. Vanaf 
19.00 uur is de zaal geopend. Iedereen 
is van harte welkom om mee te spelen.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

OBS Het Klokhuis bezoekt tentoonstelling 
'Waanzin en Werkelijkheid'

Tentoonstelling kunstproject groep 5 en 6 't Otterke
Beek en Donk – Op Daltonbasisschool 
’t Otterke is op dinsdag 7 juni een 
tentoonstelling geweest. Alle ou-
ders, kinderen en belangstellenden 
waren van harte welkom op school. 
De opkomst was geweldig. De ‘kun-
stenaars’ gaven uitleg over het kunst-
werk dat ze gemaakt hadden. 

Ongeveer zes weken geleden zijn ze 
hiermee begonnen. De kinderen heb-
ben eerst een PowerPoint bekeken. 
Hierin werd van ongeveer 15 schil-
ders werk getoond. Ze hebben toen 
in tweetallen een schilder uitgekozen 
en zijn daarmee aan de slag gegaan. 
Informatie en afbeeldingen werden 
opgezocht, tekeningen gemaakt enz. 
Alle informatie werd op een groot vel 
geplakt en er werd een schilderwerk 
van de betreffende kunstenaar uitge-
kozen. In tweetallen zijn ze het kunst-
werk gaan namaken. Verschillende 

technieken en materialen zijn hierbij 
toegepast, zoals: verf,  pastelkrijt, vilt-
stiften, fineliner en kleurpotloden. 
Allemaal materialen die bij het schilde-
rij en de kunstenaars passen. 

De resultaten zijn prachtig. Het zijn 
schitterende kunstwerken geworden 
waar ze allemaal erg trots op zijn!

Het uitwisselen van kennis, kunde en erva-
ringen vóór en dóór vrijwilligers en man-
telzorgers. Dat was het doel van de ViER-
BINDEN Academie. Gezien de reacties van 
de deelnemers en de aanbieders van de 
activiteiten lijkt de opzet geslaagd. Dus or-
ganiseert ViERBINDEN de komende winter 
opnieuw een ViERBINDEN Academie. 

“Sterker staan in de rol die je krijgt toebe-
deeld”
Vrijwilligers die gevraagd worden voor een 
bepaalde functie binnen hun club en vereni-
ging hebben niet automatisch de juiste ken-
nis en ervaring. Voor mantelzorgers geldt dit 
nog in grotere mate, want zij hebben geen 
keus, het mantelzorgerschap overkomt hen. 
“Als je werkt is het heel normaal dat je bij-
scholing kunt volgen, maar als vrijwilliger of 
mantelzorger is dat niet vanzelfsprekend”, 
vertelt Maria Vogels, vrijwilliger bij ViER-
BINDEN. “Daarom was ik direct enthousiast 
over het idee van Suzan de Koning (vrijwil-
ligerscoördinator) en Manita Herregraven 
(mantelzorgcoördinator) om te starten met 
de ViERBINDEN Academie en heb ik direct 
mijn hulp aangeboden. Dankzij kennisuit-
wisseling staan mensen sterker in de rol die 
ze toebedeeld krijgen.” 

Leren én ontspannen van en met elkaar
De ViERBINDEN Academie biedt zowel ac-
tiviteiten op het gebied van kennisuitwisse-
ling, bijvoorbeeld cursussen Word en Excel 
en effectief vergaderen, maar ook ontspan-
ning en ontmoeting met andere vrijwilligers 

of mantelzorgers staat centraal. Zo zijn er 
workshops bloemschikken en kaarten ma-
ken georganiseerd en was er een cursus 
voetreflexzone massage. “Het bijzondere 
van de ViERBINDEN Academie is, dat het 
vóór en dóór vrijwilligers met gesloten beurs 
georganiseerd wordt”, vertelt Manita Her-
regraven. “Dat is een principiële keuze, niet 
omdat het niets mag kosten. Er is gewoon 
heel veel kennis en ervaring aanwezig en 
veel mensen zijn bereid hun kracht te delen 
met anderen. Wij roepen alle vrijwilligers en 
mantelzorgers daarom op om voor het nieu-
we seizoen weer door te geven aan welke 
kennis ze behoefte hebben én wat ze even-
tueel zelf te bieden hebben. Dat geldt voor 
iedereen binnen Laarbeek, ook voor alle vrij-
willigers van verenigingen en sportclubs.”

“Wat heb ik me op de hals gehaald?”
Corien van de Plas was één van de deelne-
mers aan de ViERBINDEN Academie. Ze is 
heel enthousiast over de eerste editie van 
het initiatief: “Mijn grote hobby is bloem-
schikken en ik besloot dat ik een workshop 
kerststukjes maken voor mantelzorgers wil-
de organiseren. Van tevoren dacht ik wel 
even, wat heb ik me op de hals gehaald? 
Mijn doel was vooral om er een gezellige 
avond van te maken. Dat bleek heel goed 
gelukt. Iedereen was blij en tevreden met 
zijn eigen bloemstukje en onderling werd er 
heel wat gebuurt en werden spontaan er-
varingen over het mantelzorgerschap uitge-
wisseld.” Als secretaris van een vereniging 
liep Corien tegen haar beperkte kennis van 

het programma Word aan. De cursus Word+ 
die de ViERBINDEN Academie organiseerde, 
bleek voor haar een uitkomst. “Dankzij de 
lessen in een klein groepje was er veel tijd 
voor individuele vragen. Ik vond het bij-
voorbeeld lastig opmerkingen op een juiste 
manier in mijn tekst te verwerken en daar 
heb ik nu de juiste tips en handvaten voor 
gekregen.”

  

Alle bij ViERBINDEN bekende vrijwilligers(or-
ganisaties) en mantelzorgers ontvangen bin-
nenkort een brief met aanmeldformulier. 
Heeft u geen brief ontvangen of wilt u alvast 
uw wensen voor bepaalde cursussen of uw 
aanbod voor het organiseren van een work-
shop doorgeven? Dan stuurt u een e-mail 
naar vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of belt 
u met ViERBINDEN: 0492-328800.

VIERBINDEN ACADEMIE

Bijscholing dóór en vóór vrijwilligers en mantelzorgers 

ViERBINDEN.NL
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De allerlie��te vader

TRIA FIETSEN
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Openingstijden: ma 13.00 - 20.00 uur, di t/m vrij 08.30 - 20.00 uur en za 08.30 - 17.00 uur 

Voor één van 

de leukste vaders 

van Laarbeek:
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t.w.v. 39,95
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Voor één van de 

Ons pap is een beetje gek en altijd enthousiast. 
Hij stoeit met ons en we dagen elkaar uit met 
hilarische woordgrapjes, kijken op zaterdagavond 
samen naar ‘Lachen om Homevideo’s’ en hij 
fotoshopt op z'n telefoon de meest maffe portret-
foto's. We hebben zo veel lol! Elke week 
rijdt hij me naar mijn basketbaltrainin-
gen in Eindhoven, kijkt samen met 
mij naar basketbalwedstrijden en 
probeert me bij te houden als 
we buiten een potje dunken. 
En heel soms mogen we 
van hem zelfs een hele dag 
gamen. 

Pap, je bent te gek!
Groetjes Jasper en 
Thomas

rijdt hij me naar mijn basketbaltrainin-
gen in Eindhoven, kijkt samen met 
mij naar basketbalwedstrijden en 

Lieve daddy,
Deze week dubbel feest 
voor jou, 50 jaar geworden 
en ook nog eens Vaderdag! 
Ik weet niet wat we zonder 
zo'n handige super papa 
zouden moeten. Je staat al-
tijd voor iedereen klaar en je 
hebt het beste met iedereen 
voor! 

Geniet van deze mooie dagen, 
dikke kus van je dochter! X

Onze papa (Arjan Buikema) is echt de allerleukste, 
liefste en gekste papa van de hele wereld!!

Papa doet altijd de meest grappige 
spelletjes met ons!

We love you lieve papa!

Dikke kus Madelief & Jonas

liefste en gekste papa van de hele wereld!!

Allerliefste papa en papa,

Jullie zijn voor ons de beste 
vaders die we ons maar hadden 
kunnen wensen!
Een gouden duo!

Liefs xxx Nikki en Robin

De liefste, leukste 
en gekste papa 
hebben wij!

xxx je 3 dochters

Lieve pap,
Je staat altijd voor ons en 
onze gezinnen klaar en 
niets is je teveel!
Bedankt dat je er altijd voor 
ons bent!
We zijn trots op je!
Je kinderen Daniella en Stefan.

Lieve papa, jij staat altijd 
voor ons klaar. Wij kunnen 
ons geen betere papa 
wensen. Fijne vaderdag. 
Love you Dikke kus van 
Remco en Lynn

We zetten ons pap ook 
maar eens in de krant, 
naast ons mam staat ook 
hij altijd voor ons klaar.
Niets is te gek ook 's nachts 
kunnen we op hem rekenen!
Bedankt pap een fi jne Vaderdag!
Liefs Merel en Nori
Bedankt pap een fi jne Vaderdag!

Onze papa is de 
liefste voor altijd!
Groetjes van je 
kleine vriendje en je 

liefste vriendinnetje 
xxxxxx

Iedere zaterdag 
verheugen wij ons op 
een bezoekje aan ons 
pap en opa Jan! ‘Onze 
beste vriend’! Fijne 
vaderdag!
Groetjes Lenny, Noor, 
Roos en Max.
 

Lieve papa,
Dit is speciaal voor jou,
Omdat ik zoveel van je 
hou.
Van alle papa's op een rij,
Is er geen tweede zoals jij!
Wat een geluk heb ik, dat je 
de papa bent van mij!

Kusje van Ilvy, Ivo en Esmee.

Onze papa is de liefste papa van 
het hele land.
Voor hem leggen wij alles even 
aan de kant.
Onze papa is namelijk onze 
beste vriend.
Dat wisten we al heel snel.
Want mogen we iets van mama 
niet, dan mogen we dat van jou wel.
Jij bent zo groot, zo lief en zo stoer.
Zo willen wij ook graag zijn.
Dus daarom lieve papa, help jij ons, om 
net zo als jou te zijn.

Liefs Milou en Sofi e xxx

Vandaag, 16 juni, wordt 
mijn heit Piet Kommerij, 
78 jaar! Heit, fan herte 
lokwinske! Piet verdient 
een plekje in De MooiLaar-
beekKrant, omdat hij een 
sportieve, lieve vader en pake 
is. Elke week leest hij De Mooi-
LaarbeekKrant online, zodat hij zijn 
familie in Laarbeek kan volgen. Als hij 
op bezoek komt, neemt hij zelfgebakken 
appeltaart mee en voor zijn twee kleinzonen 
bakt hij speciaal een cake. Heit, een fi jne verjaar-
dag en oant sjen! Dieuwke

LaarbeekKrant online, zodat hij zijn 
familie in Laarbeek kan volgen. Als hij 
op bezoek komt, neemt hij zelfgebakken 

FIETSEN
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Beek en Donk - Ook dit jaar was er 
bij de 5 km-route van de Beek en 
Donkse wandelavond een fotozoek-
tocht uitgezet door het winnend Team 
gezondheidsrace 2014. Zo’n 100 puz-
zels zijn uitgedeeld en 45-tal kinde-
ren (en ouders) hebben dit achteraf 
ingeleverd, maar er waren helaas 
maar 2 goede inzendingen. 

Blijkbaar was het deze keer toch wel 
erg moeilijk. De juiste antwoorden 
kwamen van: Chiel en Daan van de 
Berkmortel (9 en 13 jaar) en van Stijn 
en Lotte Biemans (8 en 7 jaar).

Maar ook bij de 3 km-route had het 
organiserend team een puzzeltocht 
gemaakt. De wandelaars konden op 
zoek naar ‘gezonde plaatjes’. Voor 
deze tocht zijn er 75 puzzels uitge-
deeld en uiteindelijk 49 puzzels inge-
leverd door de kinderen (en ouders), 
gelukkig waren hierbij meerdere kin-
deren die het goed hadden. 

Dit waren: 
Vlinder Aarts (8 j), Mara Beestman (7 
j), Nele Benjamins (6 j), Ties Benjamins 
(8 j), Evi Derksen (6 j), Thijs d e 
Hoon (7 j), Bliss Jansen (9 j), Yara v/d 
Linden (7 j), Daan v/d Linden (10 j), 
Rens Maas (9 j), Renee Manders (7 
j), Nikki Manders (9 j), Eva de Mol (6 
j), Nienke Scheepers (7 j), Teun van 
Sinten (5 j), Sarah van Sinten 7 j), 

Luuk Vereijken (4 j), Nienke Vereijken 
(7 j), Yindi Verhagen (5j), groepje 1: 
Loïs van den Akker, Stijn Derksen, Evi  
Derksen, Rens de Jong, Imme de Jong, 
Tijn Korsten, Fleur Korsten, Ida Tastan, 
Samy Tastan, Luuk Verboven, Eline 
Verboven, Merel Verhofstand (5-8-9-
10  jaar) groepje 2: Raf, Bram, Finn, 

Britt, Teun, Jop, Ilse (4-5-6-8 jaar), 
Jurre en Sare (3-4)

Alle kinderen met de goede inzen-
dingen van harte gefeliciteerd, maar 
andere speurzoekers niet getreurd, 
volgend jaar gewoon weer opnieuw 
proberen.

Puzzeltocht wandel4daagse 2016 groot succes Doorstart Bevers Scouting 
St Willibrordus
Beek en Donk – Op de basisscholen 
zijn de flyers en posters al uitgedeeld 
en gezien. Via deze weg wil Scouting 
St Willibrordus iedereen op de hoog-
te brengen over de doorstart die de 
Bevers in september maken.

Scouting St Willibrordus treft op dit 
moment alle voorbereidingen om het 
seizoen knallend te kunnen starten. De 
bevers zijn er voor de kinderen in de 
leeftijd van 4,5 tot 7 jaar. 

Op 28 juni wordt er een informatie-
avond voor ouders gehouden in de 
Blokhuis aan de Ijsweg1 in Beek en 
Donk. Bij deze bent u daarvoor van 
harte uitgenodigd door Scouting St 
Willibrordus. 

Op 9 juli vindt er in een open inloopo-
chtend plaats van 10.00 tot 12.00 uur. 
Dit is dezelfde tijd als waarop de Bevers 
club draaien. Mocht u of uw kind nu al 
interesse hebben, stuur dan een e-mail 
naar dehak_1@hotmail.com. 

Laarbeek - Voor de locaties 
Mariëngaarde en Zonnetij in Aarle-
Rixtel is Laarbeekvoorelkaar op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk vinden te helpen bij het opzetten 
van diverse activiteiten variërend van 
een BBQ en kienavonden tot het op-
zetten van creatieve activiteiten.

Voor Badminton Club Lieshout zijn ze 
op zoek naar een enthousiaste vrijwil-
liger die de jeugdbegeleidingsgroep 
wil komen versterken op woensdag-
avond. Naast het badmintonnen op 
de woensdagavond worden er diverse 
nevenactiviteiten georganiseerd. De 

jeugd bestaat uit kinderen in de leef-
tijdscategorie van 7-14 jaar en traint 
onder leiding van een gediplomeerde 
trainer en enkele jeugdbegeleiders van 
18.30 tot 20.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek via 0492-
328 807 of mailen naar: vrijwilligers-
werk@vierbinden.nl. De vacatures 
zijn ook te bekijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Beek en Donk – Het startschot van de 
Nacht van de vluchteling klinkt zater-
dag om 24.00 uur op de Erasmusbrug. 
Beek en Donkenaar Peter Ronkes 
Agerbeek loopt die nacht 40 kilometer, 
van Rotterdam naar Den Haag. 

Om zoveel mogelijk vluchtelingen in 
hun regio te helpen, verzamelt iedereen 
die meedoet vooraf zoveel mogelijk 
geld. Peter streefde ernaar €3.000,00 
op te halen. Begin van de week had 
hij ruim €2.320,00 bij elkaar en daar 
moest de €330,00 van het benefiet in 
het Kouwenbergs Kerkje nog bij. Dat 
gaat dus wel lukken. Nationaal is de 7 
ton al gepasseerd. Dat is nu al méér dan 
het eindresultaat van vorig jaar.

Waarom vluchtelingen?
In Nederland zijn toch ook tal van men-
sen in problemen? Peter: “Dat is beslist 
waar. Maar hoe beroerd wie het ook 
heeft, we hebben vrijwel allemaal een 
dak boven ons hoofd, een bed om in 
te slapen, melk voor de kinderen. Dat 

hebben vluchtelingen niet meer. Toch 
zijn dat mensen zoals jij en ik. Geen 
simpele types uit primitieve landen 
maar mensen afkomstig uit bijvoor-
beeld Syrië. Waar onze software wordt 
ontwikkeld! Die mensen lieten daar hun 
huis achter, hun baan, hun dierbaren, 
hun zekerheden. Om een reis te boeken 
bij een uitbuiter. Op krakkemikkige bo-
tjes naar een land waar ze de gewoon-
tes niet kennen, de taal niet. Waar hun 
toekomst onzeker is. Waar veel mensen 
op ze spugen. Wil je ruilen?”

Nog bijdragen?
“Dat kan natuurlijk altijd. Ga naar 
www.nachtvandevluchteling.nl/pe-
terronkesagerbeek en klik op die pa-
gina op de gele button ‘sponsor’. 
Naderhand laat ik aan al mijn spon-
sors zeker weten hoe het is gegaan. 
Wie me wil volgen kan dat op Twitter: 
@PeterTBD”. Peter kan te allen tijde wor-
den gebeld 06-53362942 of gemaild: 
info@petertbd.nl.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Voorzien van usb-stick met oud fi lmmateriaal en geluidsbestanden

Jubileumboek O&U in de winkel
Beek en Donk - Het jubileumweek-
end van Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning mag dan 
alweer langzaam uit het geheugen 
verdwijnen, het jubileumjaar is 
nog in volle gang.

Het fotoboek ter ere van dit jubile-
um, waarin meer dan 400 foto’s in 
staan, is een meer dan waardevol 
eerbetoon aan dit jubileum. Én een 
mooi stukje historie van Beek & 
Donk. Naast dat het fotoboek vele 
foto’s bevat, heeft het ook een 
usb-stick met oud filmmateriaal en 
geluidsbestanden. Op deze usb-
stick kunnen ook de namen van de 
groepsfoto’s bekeken worden.

Nog niet in huis? Vanaf nu is het 
boek verkrijgbaar bij de boekhandel 
‘Van Helvoort Boek en Kantoor’ en 
bij Bloematelier ‘De 4 Seizoenen’ 
op het Piet van Thielplein. Het ul-
tieme Vaderdagcadeau misschien? 
Of wat dacht u van achtergrondin-
formatie voor Kwizut? Het boek is 
hoe dan ook de moeite waard.

40 kilometer lopen van Rotterdam naar Den Haag

Peter Ronkes Agerbeek loopt 
Nacht van de vluchteling

'De werme hoek' maakt huifkartocht

Lieshout – Om het tweejarig be-
staan van het Kleinschalig wonen in 
Franciscushof (De Zorgboog) te vieren 
werd er afgelopen dinsdagmiddag een 
huifkartocht gemaakt. 

De acht bewoners maakten samen met 
hun begeleiders een mooie tocht door 
Laarbeek. De tocht voerde langs de 
Mariagrot, de molens en Kasteel Croy. 
De middag werd afgesloten met het 

eten van pannenkoeken bij één van de 
personeelsleden thuis. Iedereen kijkt 
terug op een zeer geslaagde middag. 

Frivool wordt het dit jaar.

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

gemaakt. De wandelaars konden op 
zoek naar ‘gezonde plaatjes’. Voor 
deze tocht zijn er 75 puzzels uitge-
deeld en uiteindelijk 49 puzzels inge-
leverd door de kinderen (en ouders), 
gelukkig waren hierbij meerdere kin-
deren die het goed hadden. 

Dit waren: 
Vlinder Aarts (8 j), Mara Beestman (7 
j), Nele Benjamins (6 j), Ties Benjamins 
(8 j), Evi Derksen (6 j), Thijs d e 
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MooiBoerdonk
10-jarig jubileum Herberg 't Mirakel
Boerdonk - Het was gezellig druk, op 
zondag 5 juni, in Herberg 't Mirakel. 
Jan & Ger Coppens de Visscher vier-
den hun tienjarig jubileum.

Vele genodigden brachten om 13.00 
uur een dronk uit op het jubileren-
de paar, daarna was er buffet en om 
15.30 was het tijd voor degene die 
langs kwam of het café al vele bezoek-
jes bracht in de afgelopen tien jaar. 
Bitterballen, carpaccio en broodjes kro-
ket waren de afsluiters. 

Een optreden van één uur van de 
waardin met haar apostelen kon na-
tuurlijk niet uitblijven. Zelf schreef ze 
nog een memoriaal lied voor hare Jan 
en kinderen.

Het waren tien mooie jaren en Jan 
& Ger gaan vrolijk verder de herberg 
en met het uitbaten van het hotel. 
Dat is toch de hoofdbron van inkom-
sten. Gelegen aan de rotonde van de 
N279 Eindhoven Den Bosch Venlo, 

weet menig wereldburger 't Mirakel 
te vinden. Tot degene komt die deze 
onderneming wil voortzetten, gaat het 
Coppens echtpaar door, zij het met 
een aangepast plan voor het café en 
hun huiskamer-theater. Maar hierover 

vindt u in de toekomst alles terug op 
hun website www.herbergmirakel.nl

Bij deze willen Jan & Ger alle mensen 
danken die hun positieve bijdrage le-
verden in deze tien gezellige jaren.

Totale opbrengst van ruim €4.200,00

Boerdonk geeft aan goede doelen
Boerdonk - In Boerdonk is weer de 
Goede Doelen Week gehouden. Er werd 
die week voor dertien goede doelen ge-
collecteerd. De inwoners van Boerdonk 
hebben op 31 mei en 1 juni gul aan de 
collectanten gegeven, waarvoor dank.

De totale opbrengst bedraagt € 
4.218,51. Dat bedrag is door de 

inwoners verdeeld over onderstaande 
doelen:
Jantje Beton (€210,44), Reumafonds 
(€324,83), Hartstichting (€449,19), 
Vastenaktie (€369,43), Nat. Fonds 
Kinderhulp (€241,84), Maag Lever 
Darm stichting ( € 2 9 8 , 0 8 ) , 
Epilepsie Fonds (€257,03), Ned. 
Rode Kruis (€315,44), Oranje Fonds 

(€247,34), KWF-kankerbestrijding 
(€582,89), Nierstichting (€277,84), 
Ned. Brandwonden stichting (€282,33) 
en Diabetes Fonds (€361,83)

Agrarisch Boerdonk, St. Den Hazenpot 
en Zorg om het Dorp hartelijk bedankt 
voor de sponsoring.

Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu

Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55

Steeds vaker geven 
mensen aan, thuis te 
willen sterven. Hospice 
de Goudsbloem biedt 
een waardig (tijdelijk) 
alternatief voor de 
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of 
voor iemand die u 
dierbaar is meer 
informatie willen, of 
wilt u meer weten over 
vrijwilligerswerk, neem 
dan contact op. 

Als de zorg voor 
uw naaste (even) 
niet meer lukt…

Hospice De Goudsbloem

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 15 JUNI 2016

Alice Through the Looking Glass 3D: 13:30 19:45

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 20:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Angry Birds: De film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 16:00 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 16 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

VRIJDAG 17 JUNI 2016 

Angry Birds: De film 3D: 16:00

Now You See Me 2: 
16:00 19:00 22:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
16:00

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 16:00 19:00 21:45

Warcraft: The Beginning 3D: 18:45 21:30

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

ZATERDAG 18 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:00 22:00

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15  16:00 19:00 21:45

Angry Birds: De film 3D: 13:30 15:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 18:45 21:30

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

ZONDAG 19 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15  16:00 19:45

Angry Birds: De film 3D: 13:30 15:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

MAANDAG 20 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 19:45 

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

DINSDAG 21 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 19:45 

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

WOENSDAG 22 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 20:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:30 16:15 19:45

Angry Birds: De film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Beek en Donk – De laatste organi-
satorische zaken van SplasH!! 2016 
worden op dit moment afgerond. 
Op een aantal plekken wordt druk 
gebouwd aan een vaartuig voor de 
allereerste Botenparade, en voor de 
zaterdagavond wordt een strak mu-
zikaal programma in elkaar gestoken 
door de band Five4you. 

Het weekend van 25 en 26 juni be-
loofd het Juni Watermaand hoogte-
punt van dit jaar te worden. Iedereen 
is er welkom en de toegang is het ge-
hele weekend gratis. Even kijken hoe 
leuk het is kan dus ook zonder dat er 
kosten gemaakt moeten worden.

SplasH!! start zaterdagavond vanaf 
20.00 uur met een spetterend optre-
den van Five4you. Dat zij het klap-
pen van de zweep kennen laten ze 
zien en horen met een aaneenscha-
keling van hits voor jong en oud. Niet 
voor niets wordt deze avond bestem-
peld als het ideale zomeravond uitje 
met partner, vrienden, bekenden of 
collega’s. De locatie aan de Dijkstraat 
nabij de Beekse brug zorgt voor een 
bijzonder sfeertje. De feesttent is 
er voor het geval de weersomstan-
digheden wat minder zijn. Iedereen 
staat in dat geval droog en warm.

Zondag gaat SplasH!! vanaf 13.00 
uur verder met een programma op- 
en aan het kanaal. Er kan gratis mee-
gedaan wordt met allerlei waterspe-
len zoals: Spijkerbroekhangen boven 
het kanaal, waterfietsen en ganzen 
vissen. Voor de kinderen is er een 
bijzonder Watermaand springkussen, 
een Watermaand grabbelton en kun-
nen vele tientallen kleurplaten met 
het thema water ingekleurd wor-
den. Uiteraard is er bij de feesttent 

ook een hapje en een drankje te 
verkrijgen.

Het hoogtepunt van de zondagmiddag 
is de botenparade. Voor de allereerste 
keer in de Laarbeekse geschiedenis 
vaart een bonte stoet van drijvende 
vaartuigen vanaf sluis 6 door het ka-
naal naar de Beekse brug. De parade 
start om 14.00 uur. Toeschouwers kun-
nen zich opstellen langs het kanaal aan 
de zijde van het dorp (de kant van het 
zwembad en de visvijver). Er zijn op dit 
moment al genoeg deelnemers om de 
eerste editie tot een succes te maken. 
Aanmelden mag echter nog steeds via 
www.teugelders.nl. Meedoen kan met 
alles wat drijft; van luchtbed tot luxe 
jacht, en van zelf gebouwd vlot tot 
een oude surfplank. Ook badkuipen 
en drijvende zeepkisten zijn van harte 
welkom. Uiteraard is het de bedoeling 
dat het geheel er leuk en ludiek uitziet.

Alle informatie over SplasH!! is te vin-
den op de website van de Teugelders.

Badkuipen en drijvende zeepkisten zijn ook welkom

Botenparade wordt hoogtepunt 
SplasH!! 2016
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Sportend Laarbeek
voetbal Beker Buurtvoetbal Mariahout 

weer in bezit van Bernadettestraat
ELI sluit het seizoen keurig af

Sparta’25 op fi nale NK-straatvoetbal in Amsterdam

Mariahout – Op Sportpark de 
Heibunders van VV Mariahout heeft 
van 8 tot en met 11 juni voor de 33ste 
keer het jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi 
plaatsgevonden.

Tijdens dit toernooi streden de verschil-
lende buurtverenigingen om de titel 
‘buurtvoetbalkampioen van Mariahout’. 
De gemixte teams van mannen en vrou-
wen zorgden dagelijks voor een groot 
aantal toeschouwers, gezelligheid en 
onderlinge strijd. Nieuw dit jaar was op 
vrijdagavond een minivrouwenmixtoer-
nooi voor dames vanaf 16 jaar. Ruim 30 
vrouwen trokken in plaats van hakken 
voetbalschoenen uit de kast om (voor 
sommigen de eerste keer) een balletje 
te gaan trappen. 

Met een prima voetbalweertje werden 
op zaterdag de kruisfinales en de fina-
le gespeeld. Om de eerste plaats werd 
gestreden door Bernadettebuurt en 
De Kempkens. Bernadettebuurt was 
favoriet voor de eerste plek, maar De 
Kempens gaven zich niet zomaar ge-
wonnen. Met veel inzet en door ruim-
tes klein te houden konden ze het nog 
lang spannend houden, maar bleek de 
Bernadettebuurt uiteindelijk toch te 
sterk. Met een 2-0 overwinning neemt 
de Bernadettebuurt na 8 jaar de beker 

weer mee. 

De organisatie kijkt terug op een fan-
tastisch toernooi, met veel voetbalple-
zier, gezelligheid en bovenal sportiviteit. 
Hieronder volgen de uitslagen van het 
buurtvoetbal en de penaltybokaal bij de 
jeugd. 

Uitslagen Buurtvoetbal 
1. Bernadettestraat, 2. Kempkens, 3. 
Moerasvogels 1, 4. Kom/Oranjebuurt, 
5. Veghelsedijk/Rooijseweg, 6. 
Heideriet/Bruukske, 7. Moerasvogels 2, 
8. D'n Hoge Suute

Penaltybokaal
0-6 jaar
1. Mees Kuijpers, 2. Anco Smits, 3. 
Rowan Gottenbosch

7-9 jaar
1. Tim Gilsing, 2. Tijn Willems, 3. Merlijn 
Kuijpers

10-12 jaar
1. Glenn Biemans, 2. Jelle van 
Soosmalen, 3. Wessel Maas

13-15 jaar
1. Haike van de Burgt, 2. Jeffrey 
Leenders, 3. Thijs van Wanrooij

Sportiviteitsprijs: D’n Hoge Suute

Lieshout - Afgelopen zaterdag sloot 
ELI het seizoen 2015-2016 af met de 
jaarlijkse kaderavond.  Deze avond 
wordt aan alle ELI-vrijwilligers aan-
geboden als blijk van waardering voor 
het uitvoeren van de vele, heel uiteen-
lopende werkzaamheden in het afge-
lopen seizoen. 

Onder het genot van een heerlijk, door 
slagerij Hurks verzorgd buffet en door 
het kantinepersoneel weer keurig ge-
serveerde drankjes liet men de opval-
lende zaken van het voorbije seizoen 
de revue passeren. 

Vrijdagavond vond nog het laatste 
toernooi plaats. Voor het 19e jaar op 
een rij werd onder prachtige weersom-
standigheden op sportpark ‘t Luijtelaar 
het overbekende 7 tegen 7 toernooi 
afgewerkt. Op dit toernooi wordt ge-
speeld volgens de zaalvoetbalregels. Er 
deden niet minder dan 13 teams mee, 
die volop met elkaar de strijd aanbon-
den voor de prijzen en de eer.

Toch kijkt ELI nu al vooruit op het 
komende seizoen 2016-2017. 

Hoofdtrainer Theo Donkers, die ko-
mend seizoen voor het 3e jaar de se-
lectie onder zijn hoede zal hebben, had 
afgelopen zaterdag als eerste voorbe-
reiding een bijeenkomst met alle se-
lectiespelers. De eerste training in het 
nieuwe seizoen vindt plaats op zondag 
24 juli. De eerste oefenwedstrijd wordt 
op zondag 7 augustus gespeeld op het 

ELI-sportpark tegen nabuur ASV’33. 
De eerste bekerwedstrijd staat gepland 
voor zaterdag 20 augustus.

Ook vinden in de komende 2 weken in 
de ELI-kantine de informatieavonden 
plaats voor ouders en oudere jeugd-
spelers om te zorgen voor een goede 
start van het nieuwe seizoen.  

Beek en Donk – De finale van het NK-
straatvoetbal vond afgelopen zater-
dag plaats in Amsterdam. De voor-
ronde hiervan was onlangs gehouden 
in onder andere Beek en Donk. 

Op dat toernooi waren ook twee af-
vaardigingen van Sparta’25. Namelijk 
de C1 en de D1. Dit laatste team 

haalde zelfs de finale. Helaas werd in 
de finale met 1-0 verloren, maar kon 
het D1 team met opgeheven hoofd 
het toernooi in Amsterdam verlaten 
met een mooie tweede plaats. De 
spelers waren Wout vd Wijdeven, 
Timo de Wit, Bram Werdens, Jair 
Verhoeven, Mike Jansen en Rens van 
Dijk. 

Ook de afvaardiging van Sparta'25 
C1 deed het erg goed op het NK-
straatvoetbal in Amsterdam. Zij reik-
ten tot de kwartfinales. De spelers van 
dit team waren Kane van de Walle, 
Yoeri Kluijtmans, Daan Meulensteen, 
Lars van Hout, Brent Lok en Daan van 
Heijnsbergen van de C1.
 
En dan was er nog een Spartaans 
team dat samengesteld was uit di-
verse E-teams van Sparta'25 die 
ook afgelopen zaterdag uitkwamen 
op het NK-scholenvoetbal namens 
groep 6 van De Muldershof uit Beek 
en Donk. Zij stonden na twee eer-
dere voorronden in de districtsfinale 
(KNVB Regio Zuid II) die gehouden 
werd in Nederweert op het terrein 
van Merefeldia. Met winst op scholen 
uit Venray, Brunssum en Valkenburg 
mochten zij zich kampioen van Regio 
Zuid II noemen en staan zij in de lan-
delijke finale bij de KNVB in Zeist over 
twee weken. In dit team speelden 
Tim de Groot, Jay van Lieshout, Giel 
Vereijken, Pepijn van Hout, Steyn van 
Halteren, Raph van Bokhoven en Fen 
Bouw.

Een beeld van het 7 tegen 7 toernooi
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Roefelen bij Badminton 
Club Lieshout 

Lieshout - Natuurlijk kon de jeugd van 
Laarbeek tijdens de roefeldag kennismaken 
met Badminton Club Lieshout. Op de roefel-
dag zijn dan ook diverse groepen met zowel 
jongens als meisjes langs geweest in sporthal 
‘de Klumper’. Daar hebben ze op een leuke 
en informatieve wijze kennis gemaakt met 
Badminton Club Lieshout. 

Kennismaken
Om 09.45 uur schoof de eerste groep naar 
binnen om kennis te maken met Badminton 
Club Lieshout. Zij kregen, net als de daarop 
volgende groepen, een mooi programma aan-
geboden dat begon met een warm welkom. 
Om te kunnen badmintonnen is het allereerst 
belangrijk dat het racket goed vastgehouden 
wordt: daarom was daar de eerste aandacht 
voor. Naast een racket wordt de sport met een 
shuttle gespeeld en dus kregen de deelnemers 
daarna de opdracht om de shuttle, met het 
racket, in de lucht te houden. Uiteraard is dat 
hooghouden van de shuttle ook als leuke es-
tafette uit te voeren. Met een shuttle, al hoog-
houdend, naar de andere zijde van de zaal 
rennen, waarna de volgende mag starten. Op 
deze wijze kan het shuttlegevoel al spelend 
aangeleerd worden. Tenslotte werd de opwar-
ming afgesloten met een oefening om kort op 
te slaan: de deelnemers mochten proberen de 

shuttle exact in een op de grond liggende hoe-
pel te slaan. 

Partijtje spelen
Na deze leuke en gevarieerde warming-up 
mochten de deelnemers een écht partijtje spe-
len, waardoor ze nog beter kennis konden ma-
ken met de badmintonsport. Na afloop konden 
de deelnemers dan ook met een flinke dosis 
ervaring naar de volgende halte toe. Op die 
wijze hebben de vrijwilligers van Badminton 
Club Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis 
laten maken met deze leuke en gevarieerde 
sport. Derek Dirven, Mathijs Jansen en Richard 
Essers hadden dan ook een leuke ochtend, 
waarin ze heel wat hebben kunnen weg leren.

Niet kunnen roefelen ?
Indien je geen kans hebt gehad deel te nemen 
aan de roefeldag en toch kennis wil maken met 
Badminton Club Lieshout kan dat natuurlijk. 
Kom dan langs op een van de komende speel-
dagen (steeds op woensdag, tussen 18.30 en 
20.00 uur) bij de thuishaven van Badminton 
Club Lieshout: sporthal ‘de Klumper’ aan de 
Papenhoef in Lieshout. Als je je sportkleding 
mee brengt, kun je meteen een keer uit pro-
beren en meedoen: een racket kun je immers 
altijd van Badminton Club Lieshout lenen. 

Bridgeclub ‘t Koppeltje 
viert 30-jarig jubileum

Beek en Donk - Bridgeclub `t Koppeltje heeft op 
woensdag 8 juni, aan het einde van het bridgesei-
zoen, haar 30-jarig jubileum gevierd in clubhuis 
Café-Zaal de Tapperij in Beek en Donk. 

Enkele leden van de club hadden een mooi program-
ma in elkaar gezet. Er werd topintegraal gebridged 
in 2 lijnen waarbij prachtige prijzen te verdienen wa-
ren. Vooraf werd bepaald op welke plaatsen de prij-
zen zouden vallen. Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd de bridgewedstrijd gespeeld. 

Bridgeclub `t Koppeltje werd in oktober 1985 
opgericht door Liesje van Herk onder de naam 
‘Bridgeclub Beek en Donk’. Er werd elke woens-
dagavond gespeeld in Café-Restaurant Pauwkes 
en begon met 8 paren.  Het jaar daarop, in 1986, 
kwam er een afsplitsing vanwege het feit dat er le-
den waren die problemen hadden met het roken in 
de zaal. De niet-rokers verhuisden naar Café-Zaal 
de Tapperij. Dat werd bridgeclub ‘Over the Bridge’ 
die nu nog op maandagavond speelt. 

‘Bridgeclub Beek en Donk’ moest in 1993 van loca-
tie veranderen omdat café Pauwkes verkocht werd. 
Het nieuwe onderkomen werd zaal De Koppelen. 
De naam van de club veranderde in ‘Bridgeclub `t 
Koppeltje’. In 2002 verhuisde de club weer. Men 
koos voor de huidige locatie Café-Zaal de Tapperij, 
waar elke woensdagavond naar ieders tevredenheid 
met veel enthousiasme wordt gebridged. Bridgeclub 
`t Koppeltje heeft op dit moment ruim 70 actieve le-
den. Het is een gemoedelijke en gezellige club waar 
het sociale element een belangrijke rol speelt. 

Nu de bridgecompetitie erop zit kan iedereen in de 
zomermaanden gratis komen bridgen. Tot 19.15 
uur kan men zich aanmelden, waarna om 19.30 
uur begonnen wordt met kaarten. Beginnende 
bridgers zijn ook van harte welkom en erva-
ren dan hoe zo`n bridgeavond verloopt. Bridgers 
die interesse hebben om lid te worden kunnen 
zich aanmelden bij Antoon Nooijen, tel. 0492-
463090. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.bc-koppeltje.nl.

Grote toename boksers leidt tot tijdelijke ledenstop

Basisschool op boksles 
bij Boksclub Laarbeek

Laarbeek De populatie van boksen onder de 
jeugd is in Laarbeek in stijgende lijn. Veel clubs 
en sportverenigingen staan open voor het bege-
leiden van jeugd onder de tien jaar.

Alle scholen en verenigingen in de regio zijn de 
laatste jaren te gast geweest op de boksschool 
van Riny Heesakkers. Dat is niet alleen een op-
steker voor de boksclub maar ook voor de men-
sen van de sportschool die dagelijks bezig zijn de 
club te promoten, onderhouden en begeleiden. 

Deze week was het de beurt aan basisschool ‘t 
Otterke waar enkele leerlingen op het boksen 

zitten. In plaats van gym werd er gebokst. Een 
mooie gelegenheid voor de kinderen en de 
boksschool.

Michelle van de Hurk, al vele jaren pupil van Riny 
Heesakkers, werd in het zonnetje gezet en was 
duidelijk een van de beteren. 

De boksclub staat open voor iedereen die be-
hoefte heeft aan beweging en conditie. Helaas 
worden ze geconfronteerd met te weinig ruim-
te en is er een ledenstop in gelast. De boksclub 
wenst al hun leden veel sportplezier en een fijne 
vakantie.

Michelle vd Hurk

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot zelf een 
middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijke 
ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar 
later, is het een wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. 
Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven 
weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste eczeem 
gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd opgenomen in het 
“Royal Children’s Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 14 maanden 
oud) van top tot teen onder de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets 
moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets 
doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te helpen. 
Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen hem niet. We 
zochten het dus in een andere hoek en begonnen met het uitgangspunt 
“natuurlijke ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken we voor 
de allerbeste ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan 
hadden we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, 
is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen 
en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen we nieuwe 
verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. Het is fantastisch om hen 

nu Grahams te kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon te 
helpen, helemaal niet met het idee om het op de markt te brengen. 
Voor ons geeft het enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe 
speciaal Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar tevredenheid 
gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams wordt 
het geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. Tot slot vertelt 
Geoff: “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.

Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel 
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Dio Drogisterij Mark
Dorpstraat 5, Lieshout
T: 0499 422 224

Etos
Piet van Thielplein 20, Beek & Donk
Tel: 0492 465 574

Postbus 16  |  5760 AA Bakel  |  T 0900 - 899 86 36
info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

  www.facebook.com/zorgboog

 DeZorgboog  |   Zorgboog

Waardering, dankbaarheid en een oprechte 
glimlach

Verzorgende IG / Verpleegkundige

Ga jij na een dag werken het liefst met een gevoel van voldoening naar huis? 

Het gevoel dat je iets voor die ander kunt betekenen? Kijk dan eens bij de 

Zorgboog! We hebben verschillende vacatures van verzorgende IG tot en met 

verpleegkundige niveau 4 en 5 in regio Helmond: van Someren-Eind tot Aarle-

Rixtel. En ben je toe aan een nieuwe uitdaging dan kun je makkelijk overstappen 

naar een andere afdeling of locatie. 

Wij bieden wijkzorg en wijkverpleging, intramurale zorg zoals revalidatiezorg, 

kleinschalig of groepwonen (pg of somatiek), screeningszorg, psychiatrische 

zorg en palliatieve zorg. Benieuwd naar onze vacatures, neem een kijkje op 

www.zorgboog.nl/werken-bij

Zomeravondbridge bij Bridgeclub Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Bridgeclub Aarle-Rixtel houdt 
vanaf nu tot en met 30 augustus iedere dins-
dagavond het ‘zomeravondenbridge’.

U bent van harte welkom in café ’t Huys, 
Mierloseweg 11 in Helmond. Graag aanmelden 
vóór 19.45 uur. De bijdrage is €1,00 per persoon. 
Er worden 24 spellen gespeeld met een flesje 
wijn als prijs voor de gelukkige.
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Uw robuuste keuken?
Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter Swinkels 

vindt u precies wat u zoekt...en meer! Laat onze showroom u inspireren en 
adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis nodig heeft. 

Keukens, badkamers, tegels, deuren... U kiest, wij ontzorgen!

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

tennis

Roefelen bij Tennisvereniging 't Slotje

Beek en Donk – TV ’t Slotje heeft af-
gelopen zaterdag meegedaan met de 
Roefeldag. In totaal zijn er 24 kinde-
ren geweest die een bezoekje brachten 
aan de tennisvereniging. 

Onder leiding van Bowen Straatman en 
met hulp van Daniel Barendse maakten 
de kinderen kennis met de tennissport. 
Tijdens deze dag hebben de kinderen 
ook leuke spelletjes gedaan met een 
bal en een racket. Het was een zeer 

geslaagde dag met veel goede reacties.

Kinderen die kennis willen maken met 
tennis kunnen een gratis proefles vol-
gen. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan 
een mail naar Training@tv-slotje.nl.

Bowen Straatman (met pet) geeft de kinderen uitleg over tennis

't Slotje op bezoek bij Tennistoernooi Rosmalen

Beek en Donk - Tennisvereniging 
't Slotje is woensdag 8 juni met 20 
kinderen naar het Tennistoernooi in 
Rosmalen geweest. Hier hebben ze 

Kristina Mladenovic en Bernard Tomic 
zien winnen.

Daarnaast hebben ze ook meegedaan 
aan de tennisclinic van de KNLTB. Ze 
mochten meedoen aan beachtennis en 
Padel. Ook werd de service gemeten.

Als afsluiting werd er thuis op 't Slotje 
nagenoten van het spektakel onder 
het genot van een frietje en een ijsje. 
Kortom een super geslaagde dag.

Win een coole fiets!Zie onze etalage

van helvoort
boek en kantoor bv

Piet van Thielplein 14
5741 CP Beek en Donk

Tel. (0492) 450 380
E: helvoort.beekendonk@blz.nl
I:  www.helvoortbeekendonk.nl

Schoolartikelen
20% korting*

t/m 22 juni 2016

* m.u.v.: Schoolagenda’s, boeken, rekenmachines en aanbiedingen

Van Helvoort Boek en Kantoor  
van helvoort

boek en kantoor bv
Piet van Thielplein 14

5741 CP Beek en Donk
Tel. (0492) 450 380

E: helvoort.beekendonk@blz.nl
I:  www.helvoortbeekendonk.nl

  Piet van Thielplein 14    Beek en Donk  
van helvoort

boek en kantoor bv
Piet van Thielplein 14

5741 CP Beek en Donk
Tel. (0492) 450 380

E: helvoort.beekendonk@blz.nl
I:  www.helvoortbeekendonk.nl

  Tel. 0492-450380

van helvoort
boek en kantoor bv

Piet van Thielplein 14
5741 CP Beek en Donk

Tel. (0492) 450 380
E: helvoort.beekendonk@blz.nl
I:  www.helvoortbeekendonk.nl

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

Louis Dijckmans

Rechter beslist inzake box 3
Een aantal partijen zijn gerechtelijke 
procedures gestart tegen de belas-
tingdienst over de aanvaardbaar-
heid van de belasting in box 3. De 
belasting in box 3 gaat uit van een 
forfaitair rendement van 4%, terwijl 
de spaarrente al jaren lager is. De 
hoogste Nederlandse rechter heeft 
onlangs geoordeeld en deze vindt de 
vermogensbelasting in box 3 voor-
alsnog gerechtvaardigd en wijst het 
niet af. Hierbij ging het wel over een 
procedure uit het jaar 2011.
Het is dan ook een interessante 
vraag of de Hoge Raad in een zaak 
voor latere jaren (2012 tot en met 
2016) bijvoorbeeld tot een ander 
oordeel kan komen, en daarnaast 
hoe de Hoge Raad in de toekomst 
over het nieuwe box 3-stelsel (vanaf 
2017) zal oordelen. 
Box 3-heffing vanaf 2017
De box 3-heffing die u als particu-
lier betaalt, zal per 2017 aanzienlijk 
wijzigen. De aanpassing in box 3 
houdt in dat het fictief rendement 
op vermogen (nu 4%), drie verschil-
lende percentages krijgt, variërend 
van 2,9% voor een vermogen tot 
125.000 euro, tot 5,5% voor een 
vermogen van meer dan een miljoen 
euro.
Wij verwachten echter dat de discus-
sie niet weg is en dat er nieuwe pro-
cedures zullen gaan volgen. U kunt 
daar dan bij aanhaken. Daarnaast is 
het advies om na te gaan of het mo-
gelijk is box 3 heffing te besparen. 

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 8 juni 
(30-jarig jubileum)
Top-integraal:  
1. Truus - Greet      65,14%
2. Antoinette - Ton         58,47%
3. Jannie - Diny       58,19%

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 9 juni
1. Nellie en Theo 64,00%
2. Toon en Roos 56,50%                                                                                                                                 
3. Marianne en Lenie     56,00%
3. Maria en Jan                55,50%
5. Tonnie en Kees            53,00%
De volgende zitting is op donderdag 
16 juni om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 8 juni 
1.   Marijke en Kori   65,00%
2. Wim en Erik                       60,42%
3. Cellie en Jan                       56,00%
4. Gerda en Ellen                  52,08%
4. Bets en Annie                    52,08%

Uitslag dinsdag 14 juni
1. Mari en Arno                     62,50 %
2. Lies en Lodewijk              61,46 %
3. Iet en Trees 60,76 %
4. Gidi en Joos 60,42 %
5. Riek en Nettie 55,56 %
Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld in 
Bavaria Brouwerij Café te Lieshout. 
Zie voor verdere informatie: 
www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 14 juni
1. Annie en Helma 67,50 %
2. Kitty en Riek 63,33 %
3. Lilian en Jan 53,75 %
4. Maria en Antoinette 52,92 %
5. Corrie en Francien 50,83 %
Volgende zitting op dinsdag 21 juni.

‘Ik bespaar elke maand zo’n € 670’
Het is je vast niet ontgaan dat de hypotheekrente historisch laag staat. Maar dat
je daar misschien ook van kunt profi teren als je al een hypotheek hebt, weten veel 
mensen niet, blijkt uit onderzoek van Panelwizard. Zo bespaart Yvonne van Meel
uit Beek en Donk nu elke maand zo’n € 670.

Yvonne, shopmanager bij Vila Clothes, woont samen met
haar man, zefstandig ondernemer in de retail bouw
en hun 3 meiden in een vrijstaand huis in Beek en Donk. Ze 
hoopt hier nooit meer weg te gaan. ‘Ik hou van het dorpse 
leven. Ik ben hier ook opgegroeid en ken iedereen.’ Toen ze 
hun huis 11,5 jaar geleden kochten, sloten ze een hypotheek 
af bij SNS. ‘Dat was toen de enige bank die zelfstandig on-
dernemers een hypotheek wilde verstrekken.’ 

VERBOUWEN
9 jaar geleden verhoogde ze de hypotheek om hun huis te
kunnen verbouwen. Het duurde wat langer door enkele 
fi nanciële tegenslagen. Maar nu is het klaar. Toen we het
bericht kregen van SNS dat onze hypotheekrente waarschijn-
lijk omlaag kon, waren we natuurlijk heel blij. Dat hadden 
we niet verwacht. We zeiden tegen elkaar: ‘Na die magere 
jaren, is het nu weer tijd voor vette jaren.’  

BETAALREKENING VOOR KORTING
Yvonne en haar man konden op verschillende manieren 
besparen op hun hypotheekrente. Zo zat er overwaarde op 
hun huis, waardoor ze in een lagere tariefklasse vielen. En 
hun rente kon omlaag door hun hypotheek al eerder om te 
zetten. De vergoeding die ze hiervoor moesten betalen voor 

de rente die de bank misloopt, konden ze gespreid betalen 
over hun nieuwe rentevaste periode. ‘We zijn ook overge-
stapt met onze betaalrekening. Hierdoor kregen we nog eens 
0,25% korting op onze hypotheekrente. Super, natuurlijk!’

Door je rente tussentijds om te zetten naar een 
lagere rente.
Als je huis meer waard is geworden of als je extra 
afl ost. 
Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor 
hypotheken lager dan € 245.000.
Als je een betaalrekening van de hypotheek-
aanbieder als je hoofdrekening gebruikt. 

ZO KAN JE VASTE HYPOTHEEKRENTE 
MISSCHIEN OMLAAG

WETEN OF JOUW HYPOTHEEKRENTE OMLAAG KAN?
Doe de bespaarcheck op snsbank.nl/bespaarcheck of 
maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek 
met een SNS Adviseur: 030 - 633 30 00. Dit kan ook 
als je geen klant bent bij SNS. Wil je advies en je rente 
aanpassen? Dan betaal je hiervoor. De adviseur laat 
vooraf weten wat het kost en of het gunstig is. Goed 
om te weten: Een lagere rente hoeft niet altijd gunstig 
te zijn, bijvoorbeeld bij een (bank)spaarhypotheek. 

‘Na magere jaren,
is het nu weer tijd voor
vette jaren’

Kijk op snsbank.nl/winkels voor een
SNS Winkel bij u in de buurt.

BEDRIJFSRUIMTES TE HUUR

390 m2 Bedrijfsruimte met 30 m2 kantoor.
Eventueel op te splitsen in 2 ruimtes van 195 m2.

Gelegen aan de Torenakkerweg te Aarle-Rixtel
 

380 m2  Bedrijfsruimte gelegen aan de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel

VOOR INFO BEL. 06-22393678/06-14683545.
Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   

www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw schadebedrijf 
kan kiezen!

Het is tenslotte uw auto.

Jaarlijks Open Jeugdtoernooi 
TV ‘t Slotje

Beek en Donk – Het jaarlijkse Open 
Jeugdtoernooi van Tennisvereniging 
’t Slotje vindt plaats van 18 tot en met 
26 juni. In diverse onderdelen, enkel, 
dubbel en gemengd dubbel, spelen 
een kleine honderd deelnemers uit de 
regio in de leeftijdscategorie van 10 
tot en met 17 jaar hun wedstrijden. 

Gezelligheid staat voorop, voor zowel 
de recreatieve als de meer prestatie-
ve jeugd. Dit toernooi wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij sponsor 
‘Verkeersschool Arlo de Bie’ uit Beek 
en Donk. 

Op de eerste dagen van het toernooi 
vinden de poulewedstrijden plaats. 
Op de laatste dag, 26 juni, vinden de 

finalewedstrijden plaats. Iedereen is 
uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen, om te zien hoe de jeugd ge-
niet van deze mooie wedstrijdsport. 

biljarten ‘Heuvelplein-
toernooi’ borrelt 
weer op

Beek en Donk – Zo’n acht jaar geleden 
is het ‘Heuvelpleintoernooi’ gestopt, 
maar op verzoek van de biljartvereni-
ging die ’s maandags bij ‘Thuis’ hun 
thuiswedstrijden spelen weer nieuwe 
leven ingeblazen.

Gestart met een uitwisseling tussen 
‘ThuisBurgt’, maandag tegen vrijdag, 
de vrijdagploeg was op tijd, evenals de 
reserve. Het verliep weer van als van-
ouds, spelers die ver boven en spelers 
die ver onder hun gemiddelden speel-
den. De vrijdag-kampioen werd diep 
onder de zoden gespeeld.

Arie speelde tegen Josef met ‘handi-
cap’, desondanks verloor Arie. Protest 
haalde niets uit. Arie dacht aan een 
soort van gele gips die misschien gele 
koorts opwekte. Na onderzoek bleek 

het een biljart-handschoen te zijn.  
Nog meer ‘slappe’ kwats, de uitwis-
seling was geslaagd.  Beide uitbaters 
bedankt voor hun medewerking en 
uiteraard ook de deelnemers.

Alle wedstrijden in ogenschouw ge-
nomen en tellingen van zowel Thuis 
als Burgt erop losgelaten gaf een leuk 
beeld te zien. Door de telling van Thuis 
werd het 6-6 en 6-6, de telling van 
Burgt voor diezelfde wedstrijden 9-8 
en 8-9. Daarbij moet opgemerkt wor-
den dat het laatste wedstrijdformulier 
niet geheel duidelijk was waardoor 8-8 
en 8-8 een logische uitslag zou zijn 
geweest.

Heuvelplein 3 Beek en Donk
06-83970434

www.goedemorgenreclame.nl

“De Kunst van 
communiceren is 

Goed communiceren”
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JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl BEZOEK ONZE SHOWROOM VOOR DESKUNDIG ADVIES!

Door het lage gewicht en het extra korte 
snoeigereedschap bijzonder wendbaar en 
eenvoudig te bedienen. Ideaal voor vorm-
snoei, het knippen en trimmen van gras en 
graskanten.

ACTIEPRIJS

€ 149

MOBIEL,

DUURZAAM,

WENDBAAR.

ACTIE! HSA25 accu struik- en grasschaar 
+ extra accu, lader en opbergtas

Gallery 
Berkendijkje

Bij Diana’s kunt u terecht voor:
Sieraden uit eigen atelier, 

unieke handgemaakte sieraden 
van glas, wol en keramiek, 
voor sieraden in opdracht, 

maar ook voor reparatie van 
uw eigen sieraden.

Iedere vrijdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Buiten openingstijden op 
afspraak. Tel. 06-49666336

 

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Beek en Donk - De Jongens C-jeugd 
van Bedo reisden zondag 12 juni af 
naar Veldhoven om de laatste wed-
strijd van het seizoen 2015/2016 
tegen Achilles ‘95 HC1 te spelen. 
Met een licht gehavend team (Noah 
Beniers) en 1 speelster van de dames 
C wilden ze toch een mooi resultaat 
neer zetten. Ze hadden de kampioen-
stitel voor de veldcompetitie al op zak 
maar wilden ongeslagen blijven.

Vooraf bij aanvang van de wedstrijd 
werd de afspraak gemaakt om er een 
leuke en goede wedstrijd van te ma-
ken met een positief resultaat. Dit 

bleek geen probleem voor het team, 
wat gemotiveerd aan de wedstrijd be-
gon. Met opbouwers zoals Bram v/d 
Avoird, Marijn de Brouwer, Kevin van 
Dinter, Rowen Bongers en hoekspelers 
Harm van Heugten en Jeffrey Hermans 
stond de opstelling goed. Ook keeper 
Riva Bongers had er zin in en dat bleek 
ook uit zeer mooie reddingsacties. Met 
1 speelster van de Dames C, Christel 
van Dinter, had Bedo toch een wissel 
zodat iedereen toch even van een rust-
momentje kon genieten.

Met enkele gemiste kansen kwam Bedo 
toch snel op voorsprong die alsmaar 

verder uitgebouwd werd en met een 
ruststand van 15 – 4 wist Bedo al dat 
het niet meer mis kon. Tijdens de rust 
werden nieuwe afspraken gemaakt 
voor het vervolg van de wedstrijd, wat 
resulteerde in alleen maar uitgespeelde 
kansen die bijna allemaal benut wer-
den. De verdediging hield stand en de 
aanval werd met regelmaat goed op-
gezet wat mooie prachtige acties en 
doelpunten opleverde. De eindstand 
loog er ook niet om en gingen met een 
winst van 34 – 8 weer richting Beek en 
Donk met als tussenstop een feestje bij 
McDonalds op het kampioenschap. handboogschieten

10e wedstrijd van 
Ganzenwinkeltoernooi
Aarle-Rixtel – Deze 10e wed-
strijd was het de beurt aan Houts 
Welvaren uit Mierlo-Hout, op don-
derdag 9 juni, om in Aarle-Rixtel 
aan het van Ganzenwinkel toer-
nooi mee te doen. Het was de 10e 
wedstrijd in een reeks van 17. De 
gasten uit Mierlo-Hout waren zo-
als gewoonlijk met veel schutters  
aanwezig, 12 in totaal.  Van De 
Eendracht deden 9 schutters mee.

Frank Schepers en Walter Jansen 
waren bij De Eendracht de beste 
schutters met beide een score van 
224. Van de 9 schutters waren er 
7 met een score boven de 200, dat 
is de afgelopen tijd al vaker voor-
gekomen. En de nummers 8 en 9 
hadden ook maar 1 resp. 2 punten 
onder de 200. En dat is een goed 
teken, en mooi voor de vereniging 
dat de scores dichter bij elkaar ko-
men te liggen, want dan krijg je 
vaak spannende wedstrijden.

Houts Welvaren had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 2249 
punten te gaan schieten, het wer-
den er uiteindelijk 2244. Een klein 
negatief resultaat van -5. Hiermee 
staan ze voorlopig op de eerste 
plaats.  

Henk Verachtert is van een recur-
ve boog overgestapt op een com-
pound boog en dit was zijn eerste 
wedstrijd als compound schutter. 
En dit ging al meteen erg goed met 
een mooie score van 220 punten. 

Dat gaat in de toekomst waar-
schijnlijk een geduchte concurrent 
worden voor de andere compound 
schutters, Frank Schepers en Toon 
van Hoof.

Uitslag van De Eendracht  
1. Frank Schepers 224 (9, 10 na), 
2. Walter Jansen 224 (9, 8 na), 
3. Henk Verachtert 220, 
4. Toon van Hoof 217, 
5. Martijn van der Heijden 212, 
6. Paul van Bakel 207, 
7. Jo Maas 205, 
8. Jan van Rooy 199, 
9. Geert van Ganzenwinkel 198

De volgende wedstrijd is op 
donderdag 30 juni,  dan komt 
Krijgsman Soranus uit Lieshout bij 
De Eendracht op bezoek voor  het 
Van Ganzenwinkeltoernooi.

handbal Jongens C-jeugd Bedo kampioen

Schaakseizoen afgesloten 
met jaarvergadering

schaken

Beek en Donk – Bij schaakvereniging 
DOT werd op 7 juni het seizoen afge-
sloten met de jaarvergadering. 

Agendapunten als de jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester en de be-
groting voor het komend seizoen werden 
in rap tempo besproken en goedgekeurd. 
De kascontrolecommissie was vol lof 
over het werk van de penningmeester. 

Hierna werden door voorzitter Thijs 
Knaapen de prijzen uitgereikt: Zjon van 

de Laar was clubkampioen geworden. 
Ook werd hij winnaar van het bekertoer-
nooi en Hans Claas was de winnaar van 
de B-groep.

De nieuwe competitie start begin sep-
tember met één groep, zodat ze allemaal 
een keer tegen elkaar spelen. Daarna 
wordt deze opgesplitst in twee groepjes 
die verder schaken om het kampioen-
schap. Ook wordt gedurende het seizoen 
een bekertoernooi gespeeld met een af-
wijkend speeltempo.

Zin in schaken?
Schaakvereniging DOT heeft nog plaats 
voor enkele enthousiastelingen die we-
kelijks een partijtje op dinsdag willen 
spelen. Zij zijn van harte welkom en 
kunnen zich bij secretaris Zjon van de 
Laar opgeven, tel. 0492-464621. De 
schaakavonden beginnen om half ne-
gen. Of kom tijdens de vakantiemaan-
den gerust eens langs om kennis te 
maken met de vereniging. Er zijn altijd 
wel leden aanwezig die een potje willen 
schaken.

Voorzitter Thijs Knaapen feliciteert Zjon met het behaalde kampioenschap

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOPS
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

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

ZOMER SALE
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sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

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

 juni watermaand

Donderdag 16 juni
Gratis spreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54, Beek en Donk

Vrijdag 17 juni
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 18 juni
Duik Laarbeek Schoon
9.30 - 15.00 uur, Kanaal, Aarle-Rixtel

Bixie Pony Dressuur
10.00 tot 17.00 uur, Manege 
D'n Perdenbak, Lieshout

Dorpszeskamp (kinderen) 
Beek en Donk
10.00 - 17.00 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Open dag Scouting Lieshout - 
Mariahout, Opening Blokhut 
door B&W Gemeente Laarbeek en 
Trekking prijzenloterij
12.00 - 16.00 uur, Blokhut Scouting, 
Herendijk 7, Lieshout

Feestavond Zeskamp Beek en Donk
20.30 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Zondag 19 juni
Vlooienmarkt
9.30 - 15.00 uur, De Sluiter, 
De Wolwever, Lieshout

Dorpszeskamp (volwassenen) 
Beek en Donk
10.00 - 17.00 uur, Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Meubelshow 
bij van Schijndel Wonen
12.00 - 17.00 uur, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

a3art.nl & friends on tour
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Maandag 20 juni
Gratis Vrij Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 21 juni
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk
9.30 uur, Klok- en Peelmuseum, 
Asten

Donderdag 23 juni
Happy Hour met gezellige muziek
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

Vrijdag 24 juni
Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 25 juni
SplasH!!
20.00 uur, Feesttent aan de Dijkstraat 
bij de Beekse brug, Beek en Donk

Roekenrock
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 26 juni
Brabants Musik Fest
11.00 - 19.00 uur, De Brabantse 
Kluis, Aarle-Rixtel

KiKo speelt de musical 'De Eiland'
11.00 uur, Het Dorpshuis, Lieshout

Volleybaltoernooi Mariahout 2016
12.00 - 17.00 uur, Oranjeplein 
Mariahout

Lowman reggae en ska festival
13.00 - 20.30 uur, Schoolstraat ter 
hoogte van OJA, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

a3art.nl & friends on tour
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

SplasH!!
13.00 - 19.00 uur, Kanaal tussen sluis 
6 en de feesttent aan de Dijkstraat bij 
de Beekse brug, Beek en Donk

KiKo speelt de musical 'De Eiland'
13.30 uur, Het Dorpshuis, Lieshout

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Maandag 27 juni
Gratis Vrij Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 28 juni
Musical De Eiland groep 8 ’t Otterke 
voor alle senioren
10.00 uur, Grote zaal 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Donderdag 30 juni
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingcentrum 
Beek en Donk

Filmavond De Dommel e.o.
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Foto: Anne Dekkers. Eerste prijs 
fotowedstrijd 'het mooiste groene 

plekje van Laarbeek'


