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Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Kophaas
per 100 gram voor 0.99

Runder Minute steak 
per 100 gram voor 1.25

Hausmacher of Berliner 
per 100 gram voor 0.75

Kipsaté 
per 100 gram voor 0.99

Aanbiedingen: 22-7 t/m 27-7
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 

Lieshout - Maar liefst 130 leden 
van KBO Lieshout kwamen 
donderdagochtend om 10.00 
uur samen in de Schutsstraat in 
Lieshout.  Het was de jaarlijkse 
fietsdag van de KBO. In groepjes 
van 4 tot 8 personen vertrokken 
de senioren om een tocht van 55 
kilometer af te leggen. Rond 13.00 
uur ’s middags startte nog een 
groep van 40 leden, welke voor de 
kortere route (30 kilometer) kozen. 

De tocht werd ongeveer voor de 
tiende keer gehouden. Nelly de 
Groot – Cooijmans (secretariaat 
KBO): “Met de KBO fietsen we één 
keer in de twee weken. Daar nemen 
dan altijd een aantal leden aan deel. 
Eén keer per jaar organiseren we de 
grote, jaarlijkse fietstocht, waar dan 
nog een veel grotere groep leden 
aan deelneemt.” 

Al voor de achtste keer zette Gerrit 
Roijackers de route uit. “Het is 
voor mij niet moeilijk om een route 

te bedenken. Ik fiets al vanaf mijn 
vijftiende rond en ken de regio 
goed. Een route bedenk ik in mijn 
hoofd, waarbij ik ook denk aan de 
afstand. Het komt tot stand door 
opgedane ervaringen.” 

Henny Stoop is één van de leden 
die hielp bij het uitzetten van de 
route. “We gaan bij elkaar zitten 
om de route te bespreken. De 
route die we nu fietsen is al drie 
keer gefietst. We kijken of de 
route goed in elkaar zit en letten 
op enkele aandachtspunten, zoals 
veiligheid en verzorging onderweg. 
Ook kijken we naar de omgeving.” 
Nelly vult aan: “Er wordt voor de 
veiligheid in groepjes gefietst. Ieder 

groepje krijgt de route op papier 
mee.”

De tocht is alleen voor leden van 
KBO Lieshout. Toch bleek dit niet 
voor iedereen duidelijk te zijn. 
“Ik kreeg de laatste tijd veel mails 
en telefoontjes van clubs uit de 
regio. Er stond namelijk een artikel 
in het KBO-blad Brabant waarin 
niet helemaal duidelijk was dat de 
lange tocht alleen voor onze leden 
bestemd was, met als gevolg hiervan 
dat twee personen uit Vierlingsbeek 
kwamen om de tocht de fietsen”, 
aldus Nelly. KBO Lieshout maakte 
gelukkig voor hen een uitzondering, 
waardoor ook deze senioren op de 
fiets konden stappen.  

Onder ideale weersomstandigheden 
- niet te warm en droog – fietsten 
de leden donderdag de route. 
Deze ging vanuit Lieshout richting 
Kasteel Heeze, via de Strabrechtse 
Heide. Omstreeks half een vond 
in Heeze een lunch plaats. Daarna 
vervolgde de tocht. Rond 17.00 
uur kwamen alle senioren weer in 
de Schutsstraat aan. Daar sloten zij 
de dag met zijn allen traditioneel af 
met een heerlijk Chinees buffet.

Mariahout – Wie zich afgelopen 
donderdag in het volle Openluchttheater 
van Mariahout bevond, kan zich niet 
anders dan vermaakt hebben. Hippe 
Gasten, bestaande uit vijf mannen, 
zette de hele boel op zijn kop. In 
een vol Openluchttheater werden 
niet alleen de kinderen, maar ook de 
ouders, opa’s, oma’s en andere gasten 
betrokken in een heel leuke show, welke 
voornamelijk bestond uit zelfgeschreven 
Nederlandstalige rockmuziek. 

“Zanger Johoooooooonnn, zanger 
Johoooooooonnn!” Zanger Jon was een 
beetje bang om op het podium te komen. 
Gelukkig konden de  kinderen, die 
vanaf het eerste moment al aandachtig 
betrokken waren, hem toch overtuigen 
om op de bühne te komen. De show kon 
beginnen!

Interactieve show 
Hippe Gasten gebruikte tijdens de show 
veel materialen om hun jonge publiek 
mee op te ‘zwepen’. Zo was er een rad 
van muziek. Eén van de kinderen uit 
het publiek mocht hieraan draaien. Het 
rad stopte op ‘Mega Mindy’, waarop 
Hippe Gasten een rocknummer zong 
van deze superheldin. Even later kregen 
alle kinderen en ouders een luchtgitaar. 
“And.. One, two, three, four!” Als 
echte popsterren swingden de kinderen 
de pan uit op hun allermooiste gitaar. 
Bij rockmuziek hoort natuurlijk ook 
het springen. “We gaan een kleine 
aardbeving veroorzaken”, riep één van 
de leden van Hippe Gasten. “Jump, jump, 
jump!” schreeuwde hij erachteraan. In 
Lieshout moeten ze het gevoeld hebben. 

Bij het laatste nummer, met de titel 
‘popster’, klom zanger Jon door het jonge 

publiek heen. Als een echte popster werd 
hij achterna gezeten door zijn jonge fans. 
Na het  nummer stormden de kinderen 
op de populaire Jon en de andere Hippe 
Gasten af voor het verzamelen van 
handtekeningen. Ook het winkeltje van 
de Hippe Gasten, met veel stoere petjes 
en shirts werd zowaar overvallen. De 
Hippe Gasten lijken aan de vooravond 
van hun grote doorbraak te staan.

Meester Jon rockt! 
Naast dat zanger Jon bij Hippe Gasten 
hoort, is hij ook al 13 jaar leerkracht 
op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk. 
Samen met Coen Pots, destijds een 
collega van het Klokhuis, schreef Jon 
muziek. “We hebben samen drie liedjes 
geschreven voor kinderen van 6 jaar 
en ouder. Daarna is de band compleet 
gemaakt en hebben we samen met een 
regisseur een theatershow gemaakt.” 

De rockgroep voor kinderen, Hippe 
Gasten, treedt steeds vaker op en krijgt 
meer bekendheid. “We spelen veel in 

grote clubs, zoals 013 en De Effenaar. 
Volgend jaar gaan we veel festivals 
doen. We proberen nog meer landelijke 
bekendheid te krijgen.”  Jon is tevreden. 
“Ik hoef geen concessies te doen met 
de muziek. Ik kan gewoon rockmuziek 
spelen en ik bereik er de kinderen mee.” 
De kinderen van OBS Het Klokhuis 
vinden het ook erg gaaf dat hun meester 
een ‘Hippe Gast’ is. “Vandaag waren er 
ook weel veel kinderen van de school 
aanwezig, dat is erg leuk”, aldus Jon. 

Win een gesigneerde CD!
MooiLaarbeek mag 10 exclusieve, 
gesigneerde CD’s verloten van de 
theatershow ‘Met Stip’ van Hippe 
Gasten! Om kans te maken, hoef je 
alleen maar het antwoord te geven op 
de volgende vraag: Hoe heet de leraar 
van OBS het Klokhuis die meespeelt bij 
de Hippe Gasten? Weet jij het? Mail 
dan vóór maandag 22 juli 17.00 uur de 
oplossing naar: prijsvraag@mooilaarbeek.
nl. Wie weet win jij één van deze 
exclusieve prijzen! 

KBO Lieshout stapt in groten getale op de fi ets

Meester Jon en de Hippe Gasten zetten Mariahout op zijn kop 

Oproep aan alle vierdaagse deelnemers!
Bent of kent u iemand die aan de Nijmeegse wandelvierdaagse meedoet? De 
MooiLaarbeekKrant is op zoek naar foto’s van Laarbeekse deelnemers. Stuur uw 
foto van de vierdaagse naar redactie@mooilaarbeek.nl met een kort bijschrift 
en de naam of namen van degenen op de foto erbij. Wellicht staat deze foto 
volgende week in de krant!
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden 
ontleend.  De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag
op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

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

Mevrouw Ans Kanters, 83 jaar, heeft een eigen moestuin in Beek en Donk

Je bent nooit te oud om te tuinieren

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Op reis.

Ik nam een week vakantie en ging 
een week op reis. Na maanden goede 
voorbereiding ging ik de 160 km 
van de Nijmeegse Vierdaagse lopen. 
Afgelopen zondag vertrokken we 
naar de camping. De tent opzetten 
en spullen uitpakken. ’s Maandags 
haalden we ons startbewijs en 
dinsdagochtend  startten we vroeg. Ik 
had er zin in.

De vakanties en reizen worden 
meestal goed voorbereid. Maar niet 
altijd de ‘laatste reis’!
Zo werd ik onlangs gebeld door een 
moeder van 81 jaar. Ze vroeg of ik 
met haar en haar kinderen eens om 
de tafel wilde zitten om haar uitvaart 
te bespreken. Ze was ontslagen uit het 
ziekenhuis en zou niet lang meer leven. 
Ze wilde thuis sterven. We spraken 
een moment af waarop alle kinderen 
thuis zouden zijn. Dat was voor haar 
wel belangrijk! Haar kinderen moesten 
met alles mee beslissen.

Zo gezegd, zo gedaan. Daar zaten we. 
Drie dochters en vier zonen. Moeder 
werd liefdevol in de rolstoel naast 
mij neergezet. Met pretogen keek ze 
me aan, alsof ze me wilde zeggen: 
“Ze mogen allemaal meepraten, 
maar ik beslis toch.” Veel hadden we 
besproken en opgeschreven in “Mijn 
Laatste Wensen Boekje”. Er werd 
gelachen en er vielen tranen. Bij het 
afscheid fl uisterde ik de moeder toe 
dat ik goed voor haar zou zorgen en ik 
wenste haar…

‘een goede reis!’

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

(0492) 36 76 09          -          06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Beek en Donk- Wat doe je als je 
je hele leven gewend bent om te 
tuinieren en dit door een verhuizing 
naar een appartement niet meer 
mogelijk is? Je kunt je erbij 
neerleggen, maar je kunt ook in 
actie komen. Dat laatste is precies 
wat Ans Kanters gedaan heeft. 

Nog niet zo lang geleden is ze 
verhuisd van de bossen bij Lieshout 
naar een appartement aan het 
kanaal in Beek en Donk. Het uitzicht 
met de voorbij varende boten is 
prachtig, dat wel. Toch kriebelde 
er iets. Gewend als ze is om 500 
vierkante meter grond te  bewerken, 
is de overgang naar helemaal geen 
tuin groot. Via via komt ze in 
contact met Toon Swinkels van de 
Volkstuinvereniging Beek en Donk. 
Hij heeft nog wel een stukje grond 
voor haar om te bewerken. 

Normaal gesproken is het kleinste 
perceel dat wordt uitgegeven 100 
vierkante meter. Voor Ans wordt 
graag een uitzondering gemaakt. 
Ze krijgt een kleiner aangepast 
stukje grond. De groentebedden 
liggen precies zo ver uit elkaar dat 
ze er tussen door kan met behulp 
van een krukje. Ook het zware 
voorbereidende werk zoals spitten 
is al voor haar gedaan. Ans: “Ik ben 
in de hemel beland.” 

“Mijn hart gaat open als ik de 
bijen hoor zoemen en de tuin er 
zo weelderig bij zie staan.”  Het 
tuinieren bevalt haar zo goed dat 
Ans volgend jaar toch maar een 
groter stukje grond gaat bewerken. 
De huidige tuin is nu al te klein. En 
aan hulp, saamhorigheid en een 
luisterend oor is er geen gebrek. 
Ook het idee van ruilhandel krijgt 

een geheel nieuwe betekenis. Ze is 
nog geen 10 minuten in de volkstuin 
of ze heeft al een tas vol groente en 
aardbeien meegekregen. “Tuinders 
onder elkaar, het is zo’n geweldig 
volk.” 

Toon Swinkels wijst erop dat  er 
nog enkele tuinen te huur zijn in 
Beek. Voor het luttele bedrag van 
32 euro per jaar kun je een tuin 
van 100 vierkante meter huren. Dit 
is inclusief contributie, compost en 
mest. Voor meer informatie kun je 
bellen met Toon Swinkels, telefoon 
0492-462451.

En als je denkt dat Ans het op haar 
leeftijd verder rustig aandoet, dan 
vergis je je deerlijk. Tussendoor ziet 
ze ook nog tijd om voor het goede 
doel kindertruien te breien, naar de 
yoga te gaan, te gymmen en een 
keer per week naar de sportschool 
te gaan. Ze kan het niet laten, “rust 
is voor oude mensen”, aldus de 
83-jarige Ans Kanters. 

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182

Mooi Dier

Op zoek...

Naam:  Eppie
Leeftijd: +/- 8 jaar

Op zoek...

Naam:  Eppie
Leeftijd: +/- 8 jaar

Eppie is een Boerenfox van ongeveer 8 jaar oud, hij is als vondeling 
in het asiel terecht gekomen en op zoek naar een baasje. Eppie is een 
lieve hond en een echte knuffelkont. Hij wordt graag met alle mensen 
vrienden. Alleen met andere honden kan hij niet zo goed overweg. 
Samen lange wandelingen maken met zijn baasje vindt hij heerlijk, om 
vervolgens lekker in zijn mandje een dutje te doen. Wie wordt Eppie 
zijn maatje en gaat een gezellige toekomst tegemoet?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Eppie of andere dieren uit 
dierenopvang “vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 

0492-381490.

Hoera! Carrie (MooiDier 3 weken terug) en Flip (MooiDier vorige week) hebben een nieuw baasje 
gevonden!
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VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl
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Mooi Vrijwillig Laarbeek

Actuele  vacatures
* Maatje op maandagochtend 
of dinsdagmiddag voor een 
jonge vrouw met een licht 
verstandelijke beperking
* Begeleider voor het 
G-jeugdteam en het 
G-seniorenteam bij Sparta’25 
* Volleybalvereniging Bedovo 
zoekt trainers en coaches voor 
zowel hun jeugdteams als de 
volwassenen
* Het schenken van koffi e en 
het doen van een korte activiteit 
of spel met bewoners van 
Zorgboogcentrum Franciscushof

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Liesbeth van Boxtel
Vrijwilligerswerk: Stichting Make a 
Memory

Stichting Make a Memory vervaardigt 
foto’s voor familie van ernstig zieke, 
stervende of overleden baby’s vanaf 
24 weken en kinderen tot en met 16 
jaar. Voor ouders wordt de fotografi e 
kosteloos uitgevoerd. Make a Memory 
is bijna 5 jaar geleden opgericht.

Eenieder kan een verzoek tot 
inschakeling indienen zodra er zich 
in hun omgeving een kind in nood 
bevindt. Ziekenhuizen kunnen de 
stichting benaderen als de wens tot 
fotografi e bestaat. Aansluitend vaardigt 
de stichting een gekwalifi ceerde 
fotograaf af.

Liesbeth van Boxtel uit Aarle-Rixtel is 
een van de vrijwilligers die aangesloten 
is bij Make a Memory: “Er stond 
een oproep voor fotografen voor 
de stichting in de krant, omdat ik uit 
ervaring weet hoe waardevol een foto 
kan zijn, heb ik meteen gereageerd. 
Een mooie tastbare herinnering kan 
voor de verwerking heel belangrijk zijn. 
Ouders zijn trots op hun kind en willen 
dat graag aan iedereen laten zien. Uit 
reacties die de stichting van ouders 

krijgt blijkt wel dat het fotoboekje voor 
hun van onschatbare waarde is.”
Liesbeth krijgt oproepen voor de 
ziekenhuizen in de omgeving maar ze 
komt ook bij mensen thuis. Liesbeth: 
“Je hebt nooit rechtstreeks contact met 
de ouders na de fotoshoot. Soms krijg 
je complimenten door via de stichting. 
Het mooiste compliment dat ik ooit 
eens kreeg was: ‘Niet alleen de foto’s 
zijn voor ons van onschatbare waarde, 
maar ook het uur dat de fotografe 
ons schonk dat wij samen met haar 
intensief met ons kindje bezig konden 
zijn.’ Dat uur, vormt later samen met 
de foto’s, de enige herinnering aan hun 
kind. Dat moet gewoon heel mooi zijn.  
Foto’s die je kunt laten zien aan familie 
en vrienden maken het voor ouders 
ook gemakkelijker bespreekbaar. Je 
kunt het verdriet voor ouders niet 
wegnemen, maar je kunt wel het 
verdriet lichter maken door een mooie 
herinnering te schenken voor later.”

Sponsors, donateurs en fondsen 
dragen de kosten van de stichting. In 
september organiseert de stichting 
bijvoorbeeld een sponsorfi etstocht, 
waarbij de Mont Ventoux wordt 
beklommen.  Voor de ouders wordt 
de fotografi e kosteloos uitgevoerd. 
Kijk voor meer informatie over dit 
bijzondere vrijwilligerswerk op: 
www.makeamemory.nl

Naam: Ilona Fokker
Vrijwilligerswerk: Vrijwilliger 
in de ouderraad op Brede 
Basisschool De Muldershof

In het zonnetje

Anita en Geert-Jan van de Boom nemen afscheid 
van De Bumkes

Eigenaar honden gezocht na bijtincident

Beek en Donk – Ruim elf jaar 
runden Anita (46) en Geert-Jan 
(50) van de Boom samen cafetaria 
De Bumkes; nu is het tijd geworden 
om afscheid te nemen hiervan. Het 
echtpaar heeft de zaak verkocht. 
Guili Chen en Kangfu Zheng uit 
Heeze gaan de zaak verder runnen. 

“Wegens gezondheidsredenen 
wilden we stoppen met de cafetaria. 
De verkoop is snel gegaan. Dat 
hadden we niet verwacht”, vertelt 
Anita. Geert-Jan vult aan: “We 

hebben hier een superleuke tijd 
gehad. In al die jaren hebben 
we altijd een heel goede klik met 
ons personeel gehad. Daarnaast 
hadden we veel binding met de 
klanten. Het is raar dat dat dadelijk 
ineens voorbij is.”

Wat Anita en Geert-Jan nu gaan 
doen, is nog een vraagteken. 
Geert-Jan: “We gaan allebei weer 
werk zoeken, dat is één ding dat 
zeker is. Maar we gaan nu eerst 
even genieten.” 

Het echtpaar stond de eerste jaren 
veel zelf in de cafetaria. Wegens 
gezondheidsredenen werd dit 
de laatste jaren steeds minder. 
Toch moesten ze gedurende de 
openingstijden altijd paraat staan. 
“We wonen vlakbij de cafetaria. 
Personeel kon ons altijd opbellen 
als we naar de cafetaria moesten 
komen, bijvoorbeeld als het ineens 
druk werd. Dit hield in dat we 
hier altijd rekening mee moesten 
houden. Dit hoeft dadelijk niet 
meer. We zullen dan ook meer 
regelmaat krijgen”, aldus Anita. 
Zoals het ernaar uitziet, gaat er niet 
heel veel veranderen bij de cafetaria. 
Geert-Jan: “De nieuwe eigenaren 
willen De Bumkes op dezelfde 
voet voortzetten. Natuurlijk zullen 
er wel wat kleine veranderingen 
plaatsvinden, maar dit kan alleen 
maar ten goede komen van de 
cafetaria.” Het personeel dat bij 
Geert-Jan en Anita werkte, blijft 
grotendeels bij De Bumkes werken. 

Geert-Jan en Anita van de 
Boom willen graag nog iedereen 
bedanken. “We hebben misschien 
nog niet van iedereen afscheid 
kunnen nemen. Daarom willen 
we via deze weg nog iedereen 
heel erg bedanken voor de fijne 
samenwerking”, aldus het echtpaar. 

Laarbeek - De politie is op zoek naar de 
eigenaar van een tweetal honden na een 
bijtincident op zaterdag 6 juli. Rond 16.00 
uur fietste een 10-jarige jongen uit Beek en 
Donk over het fietspad tussen de Beekse en 
de Donkse brug. Ter hoogte van de Vincent 
van Goghlaan zag de jongen een man met 
twee honden. Hoewel de dieren waren 
aangelijnd, lukte het één van de honden om 
de jongen in zijn dijbeen te bijten. 

Na een schreeuw van de jongen zou de 
man hebben omgekeken, maar verder niet 
hebben gereageerd. Het slachtoffer is direct 
na de beet van de hond weggefietst in de 

richting van de Donkse brug. Toen de politie 
korte tijd later arriveerde, waren de man en 
zijn honden verdwenen. Een zoektocht in 
de buurt heeft niets opgeleverd en tot op 
heden heeft de man zich niet gemeld bij 
de politie. De jongen is erg geschrokken 
van het voorval en heeft zich onder 
doktersbehandeling moeten stellen.

Signalement
Het zou gaan om twee grijs/bruine 
herdershonden. Eén van de honden zou 
wat langer haar hebben. De dieren zaten 
aangelijnd aan een zwarte rollijn. De eigenaar 
van de honden wordt omgeschreven als een 

man van ongeveer 50 jaar oud met grijs 
haar. Tijdens het incident droeg hij een grijs 
poloshirt en een driekwart broek met ruitjes.

Getuigen
De politie komt graag in contact met de 
man of met mensen die meer weten van 
het bijtincident. Op het moment dat het 
slachtoffer kwam aanfietsen was het druk 
in de omgeving van de Donkse brug in 
verband met het festival Wish Outdoor. Het 
is goed mogelijk dat mensen iets hebben 
gezien van het voorval. Zij kunnen contact 
opnemen met de politie in Laarbeek op 
0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000.

vlnr voormalige eigenaren Geert-Jan en Anita van de Boom samen met de 
dochter Alice Zheng van de nieuwe eigenaren, Guili Chen en Kangfu Zheng (één 
dochter van hen ontbreekt op de foto)

Het Straatnamen-abc

Het is al jarenlang de gewoonte om (voormalige) burgemeesters een 
eigen straatnaam te geven.  Zo kreeg burgemeester Alphonse Emile 
Albers- Pistorius van Aarle-Rixtel ook een straatnaam toegewezen. 
Het kan natuurlijk niet anders dan dat het hier om de Albers-Pistori-
usstraat gaat, tussen de Aarlese brug en de Aa-brug! Als er iemand 
een straatnaam heeft verdiend, is het deze burgemeester wel. Vanaf 
zijn benoeming in 1909 tot aan zijn vertrek in 1925 heeft hij zich voor 
Aarle-Rixtel ingespannen. Hij liet o.a.  het Aarles Broek ontginnen, liet 
wegen en straten verharden, openbare verlichting aanleggen, enz. 
enz.  Albers Pistorius was een markant figuur. Hij werd in Londen 
geboren als Alphonse Emile Albers, maar na zijn huwelijk met Petro-
nella Pistorius noemde hij zich voortaan Albers-Pistorius. Alphonse 
was – net als zijn vrouw- van rijke komaf en had dan ook vele ‘dure’ 
hobby’s. In 1909 kocht hij de villa aan de Dorpsstraat van een zekere 
heer Frost en gaf dit onderkomen de naam ‘Mimosa’ (het huidige 
Chalet Lohengrin). De burgemeester was dan ook een fervente plan-
tenteler. Zo liet hij achter zijn villa een grote verwarmde kas bouwen, 
waarin hij onder meer de reuze waterlelie Victoria Regia kweekte.  
Aan de Kannelustweg – verscholen achter het lover-  staat nu nog 
steeds de grote schoorsteen van deze kas. Van de kas zelf resteren 
nog enkele muurtjes. De burgemeester was ook de eerste particu-
lier met een eigen vliegtuig. Het was een tweedekker die hij in 1915 
in Duitsland had gekocht. Hij gaf het vliegtuig de naam ‘Daedalus 
Aarle-Rixtel’ en stationeerde het op de Molenheide in Mierlo, waar 
een klein vliegveldje was aangelegd. Daarnaast bezat hij twee auto’s, 
waaronder een cabriolet. Maar wat wel heel bijzonder was: hij was 
een fanatieke konijnenfokker. Op enig moment bezat hij wel 25.000 
konijnen! In maart 1912 liet hij aan zijn burgers bekendmaken dat hij 
ervoor had gezorgd dat er een grote nieuwe tram was aangeschaft en 
dat deze op zondag met veel feestgedruis aan de Havenweg moest 
worden verwelkomd. Aldus trok zowat heel Aarle-Rixtel die zondag 
naar de Aarlese brug, inclusief de harmonie! In de verte nadere een 
grote stoompluim. Toen de tram het tramstation aan de Havenweg 
naderde leverde de ontknoping een grote teleurstelling op: het bleek 
de oude getrouwe stoomtram te zijn. De burgemeester riep met luide 
stem: “Weten jullie niet dat het vandaag 1 april is?!” In 1925 ver-
liet de burgemeester Aarle-Rixtel en werd hij procureur in Nijmegen. 
De prachtige 100 jaar oude Paardenkastanjes aan de Albers Pisto-
riusstraat zijn nog steeds de tastbare getuigen van deze bijzondere 
burgemeester!

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel

DE ALBERS PISTORIUSSTRAAT
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Joëlle Fleskens (21) Beek en Donk – Parkpaviljoen Beek en Donk

“Ik werk hier sinds mei. In de vakantie maak ik meer uren. 
Ik vind het echt leuk en kan hier ook overdag werken. In de 
winter werk ik op oproepbasis en als er partijen zijn. Ik heb 
dit bijbaantje om mijn vakantie, maar vooral mijn studie te 
kunnen betalen. Ik studeer aan het HBO Sociale Studies. Na 
de zomer heb ik nog een bijbaantje wat beter aansluit op mijn 
studie. Ik ga dan een kindje met een PGB begeleiden om de 
ouders te ontlasten. Werken in de bediening is leuk, omdat je 
mensen tegenkomt die genieten van een kopje koffie, lunch 
of zomaar een drankje.”

Anne Swinkels (18) Beek en Donk – Tomatenkwekerij 
Vereijken Beek en Donk

“Ik doe nu 2 jaar vakantiewerk hier. Het is leuk en hard 
werken in een gezellige sfeer. Gelukkig is er ook ruimte om 
een praatje te maken met collega’s. Mijn werkzaamheden 
bestaan uit verschillende dingen, zoals het knippen van de 
tomatentrossen, maar ook het aanprijzen van de TastyTom 
trostomaten op b.v. de Weidegangsfeesten die onlangs 
gehouden werden. Ik studeer voor Pedagogisch werker en 
ben hier volgend jaar mee klaar. Van dit vakantiebaantje 
betaal ik mijn vakantie en mijn studie.”

Damon v/d Velden (16) Aarle-Rixtel - MCD Aarle-Rixtel

”Ik werk om geld te verdienen en niet steeds bij mijn moeder aan te 
kloppen. Geld is wel handig. Ik heb hier mijn bijbaan op de groenteafdeling 
en werk nu de hele vakantie door. Buiten de vakantieperiode werk ik 3 
avonden per week. Ik zit nu in 6VWO en wil hierna naar de universiteit in 
Maastricht. De sociale contacten met de mensen maakt het werken hier 
zo leuk. Als ik weer naar school ga, werk ik nog 3 avonden per week.”

Rik v/d Heuvel Beek en Donk (15) -  Tuincentrum De Biezen Beek en Donk

“Ik ben hier terecht gekomen via ons pap, die is hier de baas. 
Ongeveer 3 weken heb ik al gewerkt en, op een week vakantie na, 
werk ik de hele schoolvakantie drie dagen per week. Het is leuk, 
omdat ik veel mensen ken en het afwisselend werk is. Meestal sta ik 
op de buitenafdeling waar ik onder andere zorg voor het onderhoud 
en het goed zetten en bijvullen van de planten. Als ik weer naar 
school (havo) ga, heb ik geen tijd om hier te werken. Naast school 
sport ik ook nog. Wat ik verdien met dit vakantiebaantje spaar ik.”

Dirk Rooyakkers Beek en Donk (20) - De Brabantse Kluis Aarle-Rixtel

“Via een vriend ben ik hier terechtgekomen twee jaar 
geleden. Ik werk op dinsdag en donderdag, behalve in de 
vakantie. Dan werk ik 3 of 4 dagen en soms nog vaker per 
week. Vrienden van mij werken ook hier. We kunnen dan ook 
na het werk wat afspreken. Ik vind het geen probleem om 
te werken tot een uur of 11 en daarna nog op stap te gaan. 
Volgend jaar zal ik wel stoppen. Ik ga dan naar het HBO in 
Breda voor mijn studie Interactief vormgever.”

Mandy v/d Heuvel Beek en Donk (20) - Eeterij Uniek Beek en Donk

“Het begon allemaal toen ik 13 jaar was en met het gezin hier 
kwam eten. Ik zei: ‘Hier wil ik werken’. Ze zeiden dat ik maar 
terug moest komen als ik 15 werd. Dat heb ik gedaan en sinds 
die tijd werk ik hier met veel plezier. In vakantieperiodes maak 
ik meer uren. We hebben een supergezellig team. Ik vind het 
leuk om te werken met mensen. In het weekend, tot ’s avonds 
laat, vakantie en feestdagen vind ik geen probleem: het hoort 
erbij. Ik pas altijd mijn vakantie aan, zodat het allemaal door 
kan gaan hier. Deze baan sluit niet aan bij mijn studie, ik doe 
HBO verpleegkundige.”

Inge v/d Aa (17) Boerdonk – Penninx kwekerijen Beek en Donk

“Al 4 jaar doe ik hier elke zomervakantiewerk. Via andere 
mensen uit Boerdonk ben ik hier terechtgekomen. Ik werk 
in de ochtend en vind het gezellig en afwisselend. Gezellig 
kletsen met de collega’s hoort er ook bij. Het is fijn buiten 
werken met het mooie weer, wat we gelukkig veel hebben. Als 
het regent is dit minder leuk, maar niet erg. Van dit bijbaantje 
doe ik leuke dingen en verder spaar ik.”

Roy van Dijk (15) Mariahout – Tria Fietsen Lieshout

“Via een achterneef van mij, dat is een vriend van Koen 
de eigenaar, ben ik hier terechtgekomen. Koen had hem 
gevraagd of hij niemand wist die een bijbaantje zocht en 
hij dacht aan mij. Het werk hier is heel afwisselend van het 
poetsen van fietsen tot de winkel bijhouden. Normaal werk ik 
op de zaterdagen, school gaat immers voor, maar nu ben ik er 
bijna elke dag. Ik heb in mei examen gedaan en heb nu veel 
vrije tijd om te werken, totdat ik aan mijn vervolgopleiding 
van interieurbouwer begin.”

“Ik pas altijd 
mijn 

vakantie aan, 
zodat het 

allemaal door 
kan gaan 

hier”

Mooi aan het werk… 
Veel jongeren hebben een bijbaan. Met name in de zomer worden er flink wat uren gemaakt. MooiLaarbeek ging op pad, 

bezocht diverse bedrijven en sprak met de jonge werknemers. 
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Lekker krokant
Roasted porc rib

Notenfestival!
Pinda's, texmexpinda's, 
Djakartapinda's,
Provençaalse pinda's, 
Pinda fruitmix

€ 1,29 € 1,00

Roasted porc rib

€ 1,29

Djakartapinda's,
Provençaalse pinda's, 
Pinda fruitmix

€ 1,29 € 1,00
100 gram Per bak nu

€ 1,25
 500 gram

€ 2,00
 2 bakken

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

Hollandse Aardbeien
GROTE bak

SUPERKNALLER!

ZUIVELHOEVE KAAS 
MEE OP VAKANTIE!

Bij aankoop van
   een kilo kaas 
Bij aankoop vanBij aankoop van

  vakantie 
kaasschaaf 
gratis

wwwwww. Zuivelhoeve-winkels.nl. Zuivelhoeve-winkels.nl

We vacumeren  
uw kaas gratis

71936 Zuivelhoeve kaasschaf A1 841x594.indd   1 04-07-13   11:31

71936 Zuivelhoeve kaasschaf a5 148x210.indd   1 04-07-13   11:33

ZUIVELHOEVE KAAS 

MEE OP VAKANTIE!

Bij aankoop van

   een kilo kaas 
Bij aankoop van

Bij aankoop van

  vakantie 

kaasschaaf 

gratis

wwwwww. Zuivelhoeve-winkels.nl

. Zuivelhoeve-winkels.nl

We vacumeren  

uw kaas gratis

71936 Zuivelhoeve kaasschaf A1 841x594.indd   1

04-07-13   11:31

71936 Zuivelhoeve kaasschaf a5 148x210.indd   1

04-07-13   11:33

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Clementine      per kilo 1.99
Belgische Kersen  per kilo 3.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Ook op teksttv, website en social media 
vindt u steeds de actuele berichtgeving.

Ook tijdens de vakantie-periode.
 

De studio van Radio Kontakt is tijdens de 
vakantieperiode op werkdagen geopend 

van 08.00 tot 12.00 uur.

Radio Kontakt is gewoon 7 dagen per 
week 24 uur per dag te beluisteren

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

Ook deze week staan er weer 
twee heel leuke voorstellingen 
op het kinderprogramma. Op 
maandagmiddag gaan we terug 
naar de 17e eeuw, waar de 
bewoners van een oud pand 
een bijzondere vondst doen. Op 
donderdagmiddag verandert 
het Openluchttheater in een 
sprookjesbos, waar zich het 
ongewone verhaal van Roodkapje 
afspeelt. Dat belooft weer een 
leuke week te worden met twee 
mooie voorstellingen. 

Gek op Goud
Op maandag 22 juli om 14:30 
uur speelt Theater Stuiter de 
voorstelling Gek op Goud. Een 
levendige komedie over het 
dagelijks leven in de 17e eeuw, ter 
ere van het 400 jarig bestaan van 
de Amsterdamse grachten.

Stel, je vindt plotseling een pot vol 
goud. Wat zou je daar allemaal mee 
kunnen doen? Voor de bewoners 
van een Amsterdams grachtenhuis 
is deze vondst het begin van een 
onverwacht avontuur. Kijk- en 
luister plezier waar de gouden 
vonken vanaf vliegen. 

Roodkapje 
Op donderdag 25 juli om 14:30 
uur vertelt de jeugdproductie van 
Toneelvereniging Mariahout het 
verhaal van Roodkapje. Gewoon 
Roodkapje? Nee. Roodkapje zoals 
het echt gebeurd is. En dat is niet 
zoals men denkt dat het gebeurd 
is. 

Welkom in het bos waar nooit iets 
gebeurt. Er zijn geen televisies. 
Geen ruzies. En iedereen kent 
elkaar. De dorpsbewoners vinden 
dat heel fijn. ‘Joepie, een saai 

leven!’ roepen ze. Maar voor één 
meisje is het verschrikkelijk…

Roodkapje wil maar één ding: 
spanning en sensatie. Ze wil weg 
uit het dorp; het grote avontuur 
tegemoet. Helaas houdt haar 
moeder haar altijd in de gaten. 
Tot die ene dag. De dag waarop 
de wolf verschijnt. Het hele dorp 
is in rep en roer. En Roodkapje? 
Die vlucht. Zal ze de spanning en 
sensatie vinden die ze altijd zocht? 
En is spanning en sensatie wel zo 
leuk als ze dacht? Een grappig 
sprookje zoals je het nog nooit 
eerder hebt gezien. 

Kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor 
kaarten en meer informatie 
gaat u naar www.oltm.nl. 
Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

Advertorial

haal 
Italiè 
in huis

Geldig van 15 t/m 20 juli

in huis

Verwentaart
Banaan

Superlekkere ambachtelijke 

taart voor elk moment! 

van € 8,95 voor € 7,15 Alpenkoren
Genieten van stevig en vast brood met krokante bite, wat fijnere structuur en een Duits karakter. 
van € 2,87 voor € 2,29
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

5 8

5 9

7 9 6 4 1

9 6 4 1

7 8

3 8 1 2

1 5 9 4 7

2 7

3 6

Puzzle #189185

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Patrick Wetzel uit
Beek en Donk
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Marianne Hagelaars

2. H.Verbruggen

3. Jolanda van de Linden

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Marianne Hagelaars

2. H.Verbruggen

3. Jolanda van de Linden

Oplossing vorige week:
Grand Café Stout

Betty Swinkels uit  Aarle Rixtel kan tot 25 juli zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en zeef het sap. Verwijder de zaadlijsten van 
2 groene paprika’s  en snijd ze grof. Maak de knoflook schoon en hak hem fijn. Pak 2 
snee oud brood. Snijd de korst van het brood en snijd het brood grof. Doe de paprika 
in de blender en pureer dit enkele sec. Voeg de tomaten, het sap, de knoflook, het  
brood, de olie en balsamicoazijn toe. Pureer dit alles. Voeg dan  tomatensap toe en 
meng alles tot een glad geheel. Breng op smaak met peper, zout en enkele druppels 
worcestersaus. Giet de soep in een grote kom, dek deze af met folie en zet ze in 
de koeling. De soep moet door en door afkoelen. Snijd nu de korst van het overige 
brood af, en snijd het in dobbelsteentjes van 8 x 8 mm. Bak de blokjes in boter 
goudbruin en laat ze uit lekken op keukenpapier. Schil de komkommer en verwijder 
de zaadlijsten. Snijd de komkommer in fijne blokjes van 5 mm. 
Verwijder van 1 groene en 1 rode paprika de zaadlijsten en snijd ook deze in kleine 
blokjes van 5 mm. Maak de ui schoon en snipper fijn. Kook de eieren in 8 min hard, 
schrik af, pel ze en snijd klein. Schenk de soep in diepe zeer koude borden. Strooi de 
garnituur speels over de soep.

750 gr rijpe trostomaten
3 groene paprika
1 rode paprika
100 gr komkommer
0,5 st ui
2 st eieren
1 knoflookteentje

4 snee oud brood
2 el olijfolie
1½ el balsamicoazijn
¾ l tomatensap
Worcestersaus
Peper en zout

Recept van de week

Een heerlijk zelfgemaakte gazpacho (koude soep) 

Recept van de week

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom moet je toch betalen als er bij de 
kassa staat ‘pinnen is gratis’? 

Interne of externe post?

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GRIEKENLAND APPARTEMENT BUITENLAND
OOSTENRIJK ZONNEBRAND NEDERLAND
FRANKRIJK BULGARIJE DUITSLAND
ZWEMBROEK VAKANTIE SLIPPERS
PORTUGAL ANIMATIE TURKIJE
ZWEMBAD CAMPING CARAVAN
SPANJE ITALIE STRAND
CAMPER HOTEL LEUK
WARM TENT ZIN
ZON ZEE

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        13°
Max. temperatuur       27°
Neerslag                  0 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       14°
Max. temperatuur      26°
Neerslag                 0 mm

Zondag
Min. temperatuur        14°
Max. temperatuur       29°
Neerslag                 0 mm



Donderdag 18 juli 2013 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
mevrouw Door Scheepers uit 
Mariahout. Zij werd geboren op 26 
juni 1924 in Beek en Donk in een 
gezin met 8 kinderen. Inmiddels heeft 
ze haar 89e verjaardag gevierd in 
haar geliefde Mariahout. “Voor mijn 
leeftijd weet ik nog heel veel”, aldus 
mevrouw Scheepers.

Door Scheepers trouwde in 1953 
en woonde met haar man Johan 
in Mariahout. “We zijn zeven jaar 
getrouwd geweest, toen verongelukte 
mijn man. Dit heeft mijn leven 
getekend.” Door bleef achter met haar 
4 dochters: Jeanne, Corrie, Francien 
en Thea. Jeanne, de oudste, was op 
dat moment 4 jaar oud en de jongste, 
Thea, was pas 6 weken oud. Door: “Ik 
had geen tijd om te gaan zitten: we 
moesten vooruit.” De vaderrol werd 

enigszins overgenomen door opa die 
16 jaar bij hen inwoonde.

Mevrouw Scheepers ging werken: 
eerst naaiwerk, daarna kantoren 
poetsen. Maar ze pakte ook 
seizoensarbeid aan, zoals bessen en 
tomaten plukken. Tien jaar lang werkte 
ze bij pastoor Leemans. Het leven ging 
door en haar dochters werden groter. 
Gestimuleerd door een moeder die 
zei: “Wat anderen kunnen, kunnen 
jullie ook!”

Twee dochters, Francien en Thea, 
emigreerden. Francien vertrok in 1981 
naar Canada en Thea en haar man 
Ad gingen 5 jaar later naar Nieuw-
Zeeland. “Het is jammer dat het zo 
ver uit elkaar ligt, vertelt mevrouw 
Scheepers. Op haar verjaardag in 
1986 hoorde Door dat Thea zwanger 

was. In 1987 ging ze, 10 dagen voor 
de bevalling, naar Nieuw-Zeeland. Het 
werd haar ontraden door de pastoor. 
Ze sprak geen woord Engels en het 
was een lange reis. Maar niets kon 
Door weerhouden. “Ik ben een nicht 
van Tinus Vermeulen, dus ik red me 
wel!” luidde haar antwoord. Toen ze 
terugkwam ging Door aan de Nieuwe 
Erven wonen.

Mevrouw Scheepers is een positief 
ingestelde vrouw waarvoor familie 
en veel contact belangrijk is. In 
Canada is in januari 2012 haar eerste 
achterkleinkind, Vance, geboren. 
Mariahout is belangrijk voor haar. 
“Mensen helpen elkaar hier altijd. Er 
is een grote saamhorigheid. Dat was 
vroeger al zo én dat is nog zo. We 
hebben nu een mooi buurthuis en 
een prachtig Openluchttheater waar 
mensen heen kunnen.” Zelf maakt 
Door wel eens een uitstapje met de 
Zonnebloem of een tochtje in de buurt 
met dochter Corrie of Jeanne. Een 
vrouw die betrokken blijft, kranten 
leest en haar interesse voor het 
boerenleven nooit heeft laten varen. 
Boeken worden langs gebracht door 
de bibliotheek. De bloemen verzorgt 
ze zelf. Wekelijks drinkt ze koffie met 
de buurt en ‘s avonds gaat ze kaarten: 
het hoort bij haar leven. En blijkbaar 
ben je nooit te oud om te leren, want 
inmiddels ‘skypt’ Door met haar 
dochter en kleindochter in Nieuw-
Zeeland.

was. In 1987 ging ze, 10 dagen voor was. In 1987 ging ze, 10 dagen voor 

Snacken naar rust
Het ging al een tijdje de rondte, 
maar deze week was het 
afscheid daadwerkelijk daar. 
De drukbezochtste vettent is 
niet meer. Althans, niet meer in 
dezelfde Hollandse hoedanigheid. 
Cafetaria De Bumkes is na een 
elftal jaren overgelaten aan twee 
Heezenaren. De overdracht zal 
naar alle waarschijnlijkheid in een 
aantal telefoontjes afgerond zijn. 
Zoals echte belchinezen uitkomt. 
De gezondheidsredenen begonnen 
Anita en Geert-Jan aardappelparten 
te spelen. Tsjah, is ook niet heel gek. 
Vanaf 2002 minstens zes dagen de 
week in de weer met Nederlands’ 
favoriete etenswaren. Na meerdere 
verbouwingen kwam er een heuse 
lunchserre bij. Met riant uitzicht over 
de blauwe bloemenzee van Fons 
bleek het een heerlijke oord voor 
menig gulzig boomtoerist. Evenals 
de naastgelegen kapper, welke de 
bomen van de cafetaria toch elf jaar 
deed laten groeien en groeien. En 
dan de kinderen. “…En mijn papa 
werkt bij De Bumkes”, ik hoorde het 

ze al zeggen. Het lijkt een droom die 
werkelijkheid wordt: elke dag frietjes! 
Het grut mocht in den beginne 
zoveel patattekes en gebonden 
restafval eten als ze zelf wilden. Dat 
wekte al vrij snel antipathie tegen dit 
soort aardappel- en vleestraktaties. 
Bewonderingswaardige aanpak als 
je het mij vraagt. Evenals de manier 
waarop Anita en Geert-Jan met 
haar personeel omging. Dat alles 
kwam terug in de kwaliteit en met 
name de bezoekersaantallen van 
de voormalige ‘Smulhoek’. En zo 
creëert het nabijgelegen gezin een 
letterlijke vetpot, waar ze na al die 
jaren eindelijk van kunnen genieten. 
Want wat ’t Koppeltje nu wil doen, 
is voor beide nog niet bekend. Dan 
rest me nu nog nummertje 53. En dat 
is zoiets als ‘Break a snack Chen en 
Zheng’. Geintje, ik lig maar te Yennen. 
Het leven van onze Hollandse 
patatmeesters zal van nu af aan in 
ieder geval omwentelen. En dat 180 
graden Celsius welteverstaan…

Joey van der Leemputten

Politiehondenvereniging start 
programma voor zoekhonden

Kienen met de Raopers

Beek en Donk - Wilt u ook sportief 
bezig zijn met uw hond? PHV 
(politiehondenvereniging) ‘Ons 
Vertrouwen’, lid van de KNPV, is vanaf 
januari 2012 naast het programma 
‘politiehond 1’, ‘politiehond 2’ en 
‘object’, nu ook gestart met het 
programma voor zoekhonden. 

Dit programma is geschikt voor alle 
hondenrassen, met uitzondering van 
Pitbull terriërs en kruisingen daarvan. 
Het zoekhonden programma is 
zonder pak en bijtwerk. Te behalen is: 

het basis certificaat zoekhonden.

Indien men hier meer over wil weten, 
kan men eens naar een training 
komen. Breng gerust uw hond mee, 
de vereniging traint meerdere dagen 
per week. Elke zondag tussen 09.00 
en 12.30 kan men komen kijken. 
Deze trainingen worden gehouden 
aan de Kampenweg, eerste zandpad 
rechts na nummer 2 in Beek en Donk. 
De koffie staat klaar. Er is nog plaats 
voor nieuwe leden. Meer informatie 
krijgt men via tel. 06-50925297.

Lieshout – Carnavalsvereniging 
De Raopers houdt op dinsdag 23 
juli een kienavond. Deze wordt 
gehouden in het Dorpshuis aan 

het Grotenhof. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Op deze avond is 
iedereen welkom.

Beek en Donk – Op zoek naar een uniek, betaalbaar 
en mooi sieraad? Dan bent u bij Gallery 
Berkendijkje aan het juiste adres. Diana Swinkels 
maakt unieke sieraden. Geen twee zijn hetzelfde. 
De sieraden worden gemaakt van natuurlijke 
materialen.
  
Daarnaast kunt u niet alleen voor nieuwe sieraden bij 
Diana terecht. Ook voor reparatie van kettingen en 
armbanden, een nieuw slotje, opnieuw aanrijgen of 
een sieraad helemaal veranderen, kunt u bij Gallery 
Berkendijkje terecht.
 
Het is bij Diana ook mogelijk om een sieraad op 
aanvraag te maken. “Als iemand een sieraad in een 
bepaalde kleur of lengte wil, kan ik dit op bestelling 
maken. Daarnaast is het ook mogelijk om van twee of 
drie sieraden één sieraad te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld wanneer je een aantal kettingen in je la 
hebt liggen waar je niets meer mee doet. Met wat 
aanpassingen kan er zo een mooi, nieuw sieraad van 
gemaakt worden. Ik help iedereen erg graag, in de 
breedst mogelijke zin.” 

Diana noemt het voorbeeld van een vrouw die met 
de vraag kwam of Diana van een rozenkrans met 
steentjes iets kon maken. “Ik heb daar een mooie 
halsketting van gemaakt. Ze was er heel blij mee. De 
vrouw kon de rozenkrans niet wegdoen. Op deze 
manier kreeg het sieraad een tweede leven”, aldus 
Diana. 
  
Workshops 
Bij Gallery Berkendijkje kunt u daarnaast ook terecht 
voor diverse workshops. Dit kan ook een individuele 
workshop zijn. U spreekt dan samen met Diana af 
wanneer u komt voor de workshop. Alleen de tijd dat 
u aanwezig bent wordt afgerekend. 
 
Cadeaus
Ook voor leuke, betaalbare cadeaus kunt u bij Gallery 
Berkendijkje terecht. Van 21 juli tot en met 29 
september worden op elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
kunstwerken geëxposeerd van Diana Swinkels. U 
kunt dan ook terecht voor de verkoop van de 
kunstwerken. 
  
Interesse
Bent u geïnteresseerd geraakt in één van de 
mogelijkheden van Gallery Berkendijkje? De 
sieradenwinkel is elke donderdag- en vrijdagmiddag 
open. U vindt hem aan het Berkendijkje 8 in Beek en 
Donk. Dit is te bereiken via de Oranjelaan of �etspad 
Berkendijkje. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen. Dit kan via 06-49666336 of 0492-466460. 
   
Kijk voor meer informatie op de website 
www.galleryberkendijkje.nl.

Leuke, betaalbare en zelfgemaakte sieraden bij Gallery Berkendijkje 

 

Foto by Corinne van Mierlo

Gallery Berkendijkje  |  Berkendijkje 8  |  Beek en Donk  |  www.galleryberkendijkje.nl   Ginderdoor 55, Mariahout  www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Volop aanbiedingen in barbecues en tuinmeubelen

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

In verband met de jeugd3daagse is De Duivenakker tussen de Bosscheweg en De Tempelier 
in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
6, 7 en 8 augustus 2013 van 9.00 tot 18.00 uur.

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (verordeningen) worden opgenomen 
in het Gemeenteblad Laarbeek. In een verordening staan regels die op iedereen van toepassing 
zijn. Deze worden regelmatig aangepast en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.
Onlangs zijn in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:
230. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2013 
231. Verordening Inburgering Laarbeek 2013 
232. Erfgoedverordening gemeente Laarbeek 2013
Deze verordeningen zijn op 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Verordeningen zijn openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter inzage, na afspraak, in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0492 
469 700. Verordeningen zijn ook terug te vinden op de website www.laarbeek.nl.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de 
volgende ver-keersmaatregelen te treffen:
     - een verkeersmaatregel tot het aanleggen van een zebrapad op de Dorpsstraat            
       in Lieshout;
     - een verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van eenrichtingsverkeer op 
       een deel van de Kloostertuin in Beek en Donk.
De verkeersbesluiten met de bijbehorende stukken liggen van zaterdag 13 juli tot en 
met vrijdag 23 augustus 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.
Gedurende de inzagetermijn heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen 
bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een 
beroepschrift moet u onderteke-nen en moet tenminste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een om-schrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep 
bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.
Als u een beroepschrift heeft ingediend is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige 
voorziening is een speciale re-geling voor de periode dat het beroepschrift nog 
in behandeling is. Een genomen besluit dat in wer-king treedt kan dan voorlopig 
ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzie-ningenrechter. 
Het besluit van de voorzieningenrechter is echter niet definitief en eindigt over 
het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de lopende beroepsprocedure. Een 
voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffier-echt verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
rechtbank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd 
om een kopie van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle 
stukken ook bij het beroepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen 
u beroep instelt is in principe voldoende.

Ontwerp-bestemmingsplan Moreeshof Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp-
bestemmingsplan Moreeshof van maandag 15 juli tot en met maandag 26 augustus 
2013 voor iedereen ter inzage ligt bij de informatiebalie in het gemeentehuis 
Laarbeek. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.laarbeek.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied van dit bestemmingsplan is gesitueerd aan de zuidzijde van 
het voormalige gemeentehuis aan De Heuvel in Lieshout. Het plan voorziet 
in de realisatie van een woonzorgcom-plex met 24 zorgappartementen voor 
verstandelijk gehandicapten. Het geldende bestemmingsplan ‘Kom Lieshout’ laat 
deze ontwikkeling niet toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich 
beargumenteerd bereid verklaard om medewerking te verlenen aan de beoogde 
ontwikkeling. 
Gedurende inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden gebracht bij de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 883 of 
– tijdens zijn afwezigheid – de heer B. van Liempd. Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

LAARBEEK – Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u terecht in het gemeentehuis Laarbeek en 
dus niet meer zoals ‘vroeger’ bij de politie. 
U kunt voorwerpen die u gevonden heeft afgegeven worden bij de receptie van het gemeentehuis 
Laarbeek. Ook kunt u daar een melding doen van vermiste voorwerpen. Alles wordt geregistreerd 
en u krijgt een aangifte- / ontvangstbewijs. Per jaar gaat het in Laarbeek om ongeveer 140 à 150 
voorwerpen. Kleine(re) gevonden voorwerpen worden bewaard in het gemeentehuis. 
Gevonden voorwerpen met een waarde van 450 euro of minder worden drie maanden bewaard. 
Daarna worden ze teruggegeven aan de vinder, verkocht of vernietigd. Voorwerpen met een waarde 
boven de 450 euro worden een jaar bewaard. 

WiSH
Na het afgelopen WiSH-weekend zijn er bij de gemeente erg veel gevonden voorwerpen aangegeven. 
Van een aantal stukken hebben we de afzender kunnen achterhalen, er zijn echter nog veel items 
waarvan de eigenaar onbekend is. Als u iets verloren bent, kunt u deze stukken wellicht – na een 
goede beschrijving – bij de gemeente terugvinden.

Voor de aangifte van gevonden / vermiste voorwerpen kunt u tijdens openingsuren terecht bij de 
receptie van het gemeentehuis.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  Ingediend d.d.     Werkomschrijving
De Hei 15 Mariahout  27-06-2013        realiseren   
            weidevogelpoel
Eikenlaan 2 -4 Beek en Donk 03-07-2013        plaatsen dakkapellen
Heieindseweg ongen. Mariahout  03-07-2013        bouw luchtkanaal /  
                                -wasser en spuiwatersilo
De Stater ongen. Lieshout  03-07-2013        bouw bedrijfshal

Aangevraagde sloopvergunning
Locatie Kern  Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Rooijseweg 13 Mariahout  04-07-2013        verwijderen asbest
 
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.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gemeenteblad Laarbeek

Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Gevonden en verloren voorwerpen

Aanvragen omgevingsvergunning

Kort Nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- Terugplaatsing haan op Oude Toren in Beek en Donk
- Pinnen? Graag!
- Inkomensondersteuning in Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via Yazula.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149
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LAARBEEK - Vanwege de vakantieperiode 
is het gemeentehuis Laarbeek op 
woensdag 24 en 31 juli aanstaande alleen 
’s ochtends geopend. Op deze dagen 
vervalt de middag- en avondopenstelling. 
Buiten deze wijziging gelden de reguliere 
openingstijden.

Politieloket
Het politieloket dat zich in het 
gemeentehuis Laarbeek bevindt is 
gesloten van maandag 22 juli tot en met 
vrijdag 9 augustus. In deze periode kunt u 
terecht op het politiebureau in Gemert aan 
de Komweg 45. Het bureau in Gemert is 
geopend van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Openingstijden gemeenehuis in vakantie

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl
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Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat de 
volgende meldingen op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 
zijn ingediend door:
-  Boerenbond Retail BV voor de 
inrichting aan de Dorpsstraat 80 in 
Aarle-Rixtel, voor het van toepassing 
worden van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, de melding is ingediend 
op 14 juni 2013;
- Jumbo Supermarkten voor de 

bestaande supermarkt aan de 
Mariastraat 58 in Mariahout in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
de melding is 18 juni 2013 ingediend.
De meldingen kunt u tijdens 
openingsuren inzien bij de afdeling 
Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Bovendien 
kunt u telefonisch informatie inwinnen 
bij de heer Van den Eijnde van deze 
afdeling, telefoon 0492 469 867.

Gemeentenieuws

Wet milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit      Verzonden
Kleinbroekdreef 4 Aarle-Rixtel bouw stal. Luchtwasser / -kanaal  bouw / milieu 04-07-2013
Bosven 2 Mariahout herbouw loods                 bouwen  04-07-2013
Sluisweg 4 Lieshout verlengen jongveestal                         bouw / milieu 04-07-2013

Niet volledig gepubliceerd Laarbeeker 5 juli 2013 (termijn blijft ongewijzigd). 
De Schop 5 Lieshout vergroten woning (mantelzorg)      bouwen 26-06-2013 

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.

Verleende omgevingsvergunningen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

BASIS voor SAMENwerken = VERTROUWEN

Als ik deze bijdrage voor De Zeepkist 
schrijf is het prachtig weer. De vakanties 
zijn net begonnen en niets doet ons 
denken aan de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in 2014! Of toch? 
Als burgers en raad zijn we vorige week 
geconfronteerd met het onverkwikkelijke 
bericht in de krant dat er vertrouwelijke 
informatie uit de vergadering van het 
College van Burgemeester en Wethou-
ders is gelekt naar het Eindhovens 
Dagblad!  

Het feit dat de vertrouwelijke informatie 
bij de pers terecht is gekomen en de 
manier waarop, nl onder valse naam, 
is verwerpelijk, roept wantrouwen 
op en brengt grote onzekerheid 
teweeg. Dit is gif voor het onderlinge 
vertrouwen in het college! Vertrouwen,  
hét onmisbare ingrediënt voor een 
goede collegiale samenwerking en een 
broodnodige goede samenwerking 
met de ambtenaren. Dit alles uiteraard 
in het belang Laarbeek van de (goede) 
bestuurbaarheid van de gemeente 
Laarbeek en zijn inwoners.

Als fracties beschikken wij niet over het 
gelekte stuk en we kennen derhalve ook 
de inhoud niet! 
Wat we ervan weten is wat er helaas, 
beetje bij beetje, binnendruppelt via de 
krant die, alsof het nog niet genoeg is, 
ook nog eens haar eigen conclusies trekt.

Als politicus en fractievoorzitter van de 
VVD, die  transparantie en openheid 
hoog in het vaandel heeft staan worstel 
ik met het vreselijke dilemma van:  wat 
deel je met de kiezers, wanneer doe je 
dat, hoever ga je daarbij en, zeker niet 
in de laatste plaats, wat is mogelijk de 
consequentie  daarvan voor de zaak als 
zodanig en de perso(o)n(en) in kwestie. 

Zeker als de pers reeds haar eigen 
conclusies trekt, wil je niets liever dan 
reageren en dat is nou net waartoe de 
pers je probeert te verleiden. Als politici 
hebben we de gelederen gesloten en 
met elkaar afgesproken dat de discussie 
over deze uitermate  onverkwikkelijke en 
even ernstige affaire, want die conclusie 
trekken we wel, in de raad en nergens 
anders wordt gevoerd.

Het is, en laat dat duidelijk zijn, ook 
voor de VVD, onbestaanbaar dat deze 
affaire, die onherroepelijk de goede 
naam en het imago van Laarbeek heeft 
bezoedeld, zonder gedegen onderzoek 
naar oorzaak én dader, binnenskamers 
en zonder informeren van de burger 
wordt afgedaan als “incident”!

Oppositie en coalitie zullen de handen 
ineen slaan en samen optrekken in een 
uiterste poging oorzaak en dader van 
dit fnuikend handelen koste het wat 
het kost, op te sporen! Geen enkele 
onderzoeksmethode wordt daartoe bij 
voorbaat uitgesloten.
De VVD Afdeling Laarbeek acht 
integriteit ook in deze zaak van het 
grootste belang en zal met minder geen 
genoegen nemen! 

Ton Briels
Fractievoorzitter van de VVD in Laarbeek

De Zeepkist 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Vlindertijd  

“Op deze foto lijken het oranjetipje 
en het schorpioenvliegje elkaar aan 
te staren. Door het koude en natte 
voorjaar is de gehele natuur dit 
jaar wat later op gang gekomen, 
hierdoor zijn ook de vlinders later 
en in mindere aantallen voor de dag 
gekomen. Het is de laatste jaren 
toch al wat minder met de vlinders 
en daarom is het geweldig om te 
zien dat de gemeente Laarbeek zich 
sinds enkele jaren inspant voor deze 
soorten. Je ziet nu op diverse plaatsen 
door de gemeente ingezaaide 
stroken met graan en veldbloemen. 
Dit is niet alleen schitterend om te 
zien, maar ook zeer nuttig voor de 
insecten, vlinders en vogels. Ook is 
het erg goed om te zien dat diverse 
boeren hieraan mee werken door 
langs akkerranden deze stroken in 
te laten zaaien. Zo zie je maar dat 
ons Laarbeek steeds mooier wordt!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
In de buurt van het 
Torrenven in Mariahout 

Zaterdagavond 6 Juli 2013 
tegen 22.00 uur staan er 1932 
wandelaars aan de start te popelen 
om te beginnen aan de 80 km 
rondom Someren. De ene persoon 
goed getraind. De ander onlangs in 
de kroeg in al dan niet beschonken 
toestand besloten om mee te doen. 
Wat de beweegreden of de weg 
erheen ook is geweest. We staan er 
met z’n allen met de bedoeling om 
de finish morgen voor 18.00 uur te 
halen.Of je nu de eerste keer deze 
tocht maakt of al voor de weet 
ik niet de hoeveelste keer. Altijd 
blijft de vraag: hoe zal het deze 
keer gaan. Hoe is het weer, loop 
ik blaren, heb ik een kletsmaatje of 
loop ik de gehele tijd met mijn mp 
4 oortjes in, lekker afgesloten van 
de rest. Hoe je het allemaal doet 
is niet zo relevant, dat je het zelf 
moet doen staat als een paal boven 
water.

Samen met Annie Beekmans en 
Annie Huijbers sta ik, Tiny van 
Alphen, ook tussen de andere 
wandelaars te popelen om aan de 
80 km. te beginnen. We hebben 

afgesproken dat we ieder dat tempo 
moeten kunnen lopen dat we zelf 
willen. Zo wil het dus zo zijn dat ik 
al gauw genoeg na de start zonder 
Annie en Annie verder ga. Mijn 
tempo is net wat hoger dan dat 
van de andere 2 dames. Dit hadden 
we van tevoren al verwacht. Om 
alleen verder te gaan is helemaal 
niet erg, je bent toch omringd met 
andere lotgenoten die in hetzelfde 
schuitje zitten.
Het is helemaal niet koud in de 
nacht, ook ‘s morgens als het licht 
begint te worden niet.
Ook de nevel heb ik dit jaar niet 
gezien. Bij de post in Mierlo (50 
km) heb ik de EHBO eventjes 
gezelschap gehouden, door hen 
een blaar achter op mijn linkerhak 
te laten behandelen. 
Daarna weer lekker verder, op na de 
heide. Iets na 7.00 uur ben ik op de 
heide tussen Mierlo en Lierop. De 
zon staat al aan de hemel en geeft 
aan dat het een warme wolkeloze 
dag gaat worden. Na ongeveer 25 
minuten gaat de route weer van 
de heide af en vervolgd zijn weg 
weer op verharde ondergrond. 

Als ik bijna bij de post in Heusden 
ben (69 km) speelt mijn hak weer 
op, dus nog maar een keertje bij 
de EHBO langs. De post is in feite 
net 10 passen te ver weg, mijn 
blaar is in deze laatste passen 
kapot gesprongen. Prikken was 
dus niet echt meer nodig, maar 
overnieuw tapen wel, daar de tape 
los is gelaten van het blaarvocht. 
Na ongeveer 15 minuten ga ik 
weer verder met het wandelen, de 
laatste 11 km, op naar de finish.
Op de laatste post in Someren-Eind 
nog eventjes een verfrissing en dan 
echt door naar de befaamde rode 
loper. Nog eventjes afzien in de 
zon. Het voordeel van de zon zo 
vroeg in op de dag is wel dat er al 
redelijk wat mensen langs de weg 
te vinden zijn.

Later op de dag als de grootste 
groep wandelaars binnenwandelen, 
zal de menigte toeschouwers nog 
veel groter worden.De rode loper 
zie ik tegen 12.00 uur in mijn 
gezichtsveld.
Ik word om 11.58 uur gescand 
als de 50ste vrouw die over de 
finishlijn komt en in totaal waren 
er 337 wandelaars die me voor 
gingen. Van de 1932 wandelaars 
die gestart zijn aan deze 51ste 
Kennedymars hebben er 1567 de 
finishlijn voor 18.00 uur gehaald. 
Het trainen is niet voor niets 
geweest. Nu eventjes een weekje 
‘rust’ en dan op naar de 4-daagse 
in Nijmegen.

Groetjes Tiny van Alphen

Lezerspodium

Kennedymars Someren 2013

Vier de zomer met MooiLaarbeek!
De temperaturen stijgen, 21 juni is gepasseerd en de eerste mensen zijn met 
vakantie: het is zomer! Ook MooiLaarbeek viert de zomer. Ben jij op vakantie 
(geweest)? Of ben je in Laarbeek aan het genieten van de zomer? Stuur je leukste 
foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl. Insturen kan de gehele maand juli. Wie 
weet verschijnt jouw zomerkiekje in één van De MooiLaarbeek-zomer-Kranten!
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Heeft u deze zomer ook nog iets te 
vieren? Wij stellen onze prachtige 
tuin graag ter beschikking! BBQ? 
Cocktailparty? Het kan allemaal. 

Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden! 

Zet u 17 augustus t/m 20 augustus 
vast in de agenda? Dan is het weer 
Aarle-Rixtel Kermis. Houd onze site 

goed in de gaten voor het programma 
tijdens deze dagen! 

Kermis Aarle-Rixtel

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

Naam: Alisha Vlemmings 
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 18 jaar
Opleiding: HBO Bachelor Medische 
Hulpverlening 

Wat houdt de studie in:
“Bachelor Medische Hulpverlening is 
een nieuwe opleiding die pas 3 jaar te 
volgen is. Het is een medische opleiding 
op HBO niveau die gericht is op de acute 
hulpverlening. Je kunt later dus werken 
op de ambulance of spoedeisende hulp, 
maar je kan ook opgeleid worden tot 
medisch hulpverlener in de anesthesie. 
In leerjaar 1 en 2 leer je de allereerste 
handelingen met betrekking tot acute 
situaties en in leerjaar 3 en 4 ga je een 
specialisatie kiezen. De opleiding is te 
volgen in Nijmegen, Utrecht en sinds 
kort ook in Rotterdam.” 

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Het leuke aan deze opleiding is dat 
je de theorie die je krijgt meteen kan 

toepassen in de praktijk. Er is veel 
praktijkmateriaal aanwezig op school, 
waardoor je levensechte situaties kan 
creëren en je daar je handelingen 
kunt oefenen. Er is veel afwisseling 
en daardoor blijft de opleiding erg 
interessant. Het nadeel van deze 
opleiding is dat het een lotingsstudie 
is en dat het aantal stageplaatsen 
minimaal is. Volgend jaar worden er dus 
nog maar 36 studenten toegelaten tot 
de opleiding (in Utrecht), zodat iedereen 
verzekerd is van een stageplaats.”
 
Wil je hierna gaan werken of wil je 
verder leren?
“Na deze opleiding zou ik graag 
nog een master gaan doen op de 
universiteit. Welke master dat dan gaat 
worden, is nog niet duidelijk. Het is 
een nieuwe opleiding, dus misschien 
dat er over 4 jaar iets is wat aansluit bij 
deze opleiding waarmee ik mijn kennis 
kan uitbreiden. De toekomst zal het 
uitwijzen. Voorlopig ben ik nog even 
student.” 

toepassen in de praktijk. Er is veel 

’t Verswarenhuys presenteert: 
Croy Bierkaas!
Beek en Donk - Vol trots presenteert 
’t Verswarenhuys van de Laarschot: de 
Croy Bierkaas. Een echte rauwemelkse 
boerenkaas (50+) gemaakt van verse 
koemelk en Croy Grand Cru Triple, één van 
de soorten Croybier die wordt gebrouwen 
op het Landgoed Croy in Aarle-Rixtel. Croy 
Grand Cru Triple is een zware jongen met 
karakter, waarin je de hop en mout goed 
proeft. 

Proef eens een lekker blokje Croy Bierkaas 
op de kaasafdeling van ‘t Verswarenhuys 
en u zult ervaren dat de smaak van dit 
heerlijke Croybier zich na enkele seconden 
openbaart. Deze ambachtelijke kaas is vol 
van smaak en lekker bij een goed glas (Croy)
bier, een lekkere wijn, maar ook als beleg 
op een knapperige meergranenbol. Proef en 
geniet van deze echte, eerlijke Nederlandse 
Bierkaas!

Hoe het allemaal begon…
Jan Franken van Landgoed Croy en 
de eigenaar van De Smaak van Croy 
Restaurants in de regio vertelt: “Bierkaas?? 
Dat was mijn eerste reactie toen er laatst 
een vriendelijke meneer aan de poort van 
Kasteel Croy stond. ‘Ik ben Roland van de 
Laarschot’, zei hij, ‘en ik heb samen met mijn 
broer Jeroen kaas laten maken van Croy bier. 
Proeven?’ Met enige aarzeling nam ik een 
hapje en... mijn twijfel verdween als sneeuw 
voor de zon. Ik proefde een volle, pittige 
kaas met inderdaad een onmiskenbaar 
‘bierige’ smaak. Lekker! Roland zei dat hij de 
kaas verder wilde perfectioneren. Of hij dus 
nog wat bier mocht hebben. Ik gaf het hem 
graag mee. De rest is geschiedenis zoals ze 
zeggen.”

Vanaf 18 juli is de Croy Bierkaas verkrijgbaar 
bij ’t Verswarenhuys, Piet van Thielplein 5 
in Beek en Donk. Vanaf 31 juli vindt u de 

Croy Bierkaas op het nieuwe kaasplateautje 
(samen met vier andere heerlijke kazen) in 
alle restaurants van De smaak van Croy o.a. 
in Aarle-Rixtel. Ook in café de Vrienden, 
de Couwenberg en Grand café Stout (allen 
in Aarle-Rixtel) wordt de Croy Bierkaas 
aangeboden. Verder zal streekwinkel Croy 
van de familie Biemans medio half augustus 
starten met de verkoop van deze verrukkelijke 
Bierkaas. Ook in speciaalzaken in de regio 
zal de Croy Bierkaas verkocht gaan worden, 
o.a. bij Geert Bongers Verswaren in Nuenen.

De bedenkers en de makers van Croy 
Bierkaas, Jeroen en Roland van de Laarschot, 
nodigen u van harte uit om vanaf donderdag 
18 juli een stukje te komen proeven. Tot dan!

Beek en Donk – Wie op de 
routeplanner het adres van 
CDA-fractievoorzitter Tonny 
Meulensteen intoetst, komt 
waarschijnlijk niet bij hem voor 
de deur uit. De Broekdalerbaan 
verstoort namelijk menig TomTom. 
Tegelijk met de aanleg van de 
Broekdalerbaan verhuisde Tonny 
met zijn melkveebedrijf van de 
Bemmerstraat naar de plek waar hij 
nu woont. 

“Hemelsbreed zijn we tweehonderd 
meter opgeschoven. Als je daar kijkt, 
zie je het dak van mijn ouderlijk huis”, 
vertelt hij terwijl vrachtwagens over 
de Broekdalerbaan voorbij rijden. 
Tonny is een agrariër in hart en nieren 
met veel oog voor het buitenleven. 
Op de vele hectares grond rondom 
zijn bedrijf grazen zo’n honderd 
koeien. “Hoeveel het er precies zijn 
weet ik niet, want bij ons komen de 
koeien dag en nacht buiten.” Via de 
HAVO belandde de CDA’er in het 
bedrijf van zijn ouders. Hij volgde 
wel dertig vakcursussen en leerde 
alles in de praktijk. “Achteraf is dat 
voor mij de juiste keuze geweest.” 

Tonny kwam al op zijn 25e in 
aanraking met besturen. “Ik was al 
jaren lid van de KPJ. Op het moment 
dat ze een voorzitter zochten, 
stapte ik erin. Een mooie tijd met 
als hoogtepunt het realiseren van 
het nieuwe clubgebouw. Een zegen 
voor de KPJ.” Na vijf jaar droeg 
hij de voorzittershamer over en 
zocht een nieuwe uitdaging. “Ik 
wilde me altijd al inzetten voor 
bestuurlijk werk. Ik heb de drive om 
iets voor andere mensen te kunnen 

betekenen.” Tonny was al lid van 
het CDA en vanaf 2002 werd hij 
commissielid. In 2008 kwam hij in 
de raad als tussentijds opvolger van 
Harry Brugmans. 

Het CDA-raadslid noemt zich zelf 
een echte optimist en probeert dat 
ook in de politiek door te voeren. 
“Als we alleen de nadruk blijven 
leggen in probleemstellingen, dan 
komen we niet veel verder. Als je 
kijkt naar oplossingen bereik je veel 
meer. Een voorbeeld is de ‘nieuwe 
weg’. Er wordt gesproken over 
natuurcompensatie. Maar waarom 
daar nu al niet mee beginnen? 
Als je wacht tot 2020 is de natuur 
verstoord.” 

Vanuit zijn bedrijf heeft Tonny veel 
te maken met het buitenleven. Hij 
zag dat de kloof tussen landbouw 
en natuur steeds groter werd. Nu 
zet hij zich ervoor in om die afstand 
kleiner te maken. “Natuurmensen 
hadden alleen oog voor de natuur 

terwijl landbouwers dat juist 
andersom hebben. Daarom ben 
ik ook lid van het IVN geworden. 
De samenwerking vrijwillige 
weidevogels bescherming, waarbij 
op landbouwgronden weidevogels 
de ruimte krijgen als ze broeden, is 
een groot succes. Op een gegeven 
moment hadden we zelfs meer 
landbouwers die mee wilden werken 
dan vrijwilligers om te controleren.”

Ook op grotere schaal werd de vraag 
naar meer cohesie tussen landbouw 
en natuur groter. Het ZLTO creëerde 
zelfs een portefeuille Natuur en 
Landschap. “Er waren al een aantal 
agrarische natuurverenigingen, 
maar de harmonie in het 
buitengebied kon veel beter.” 
Tonny was het niet van plan, maar 
na een aantal gesprekken werd hij 
toch de portefeuillehouder Natuur 
en Landschap bij het ZLTO. “Ik kan 
er maximale invloed uit oefenen en 
dat is toch mijn drijfveer: die kloof 
kleiner maken.”

VOL TROTS PRESENTEREN WE U DE CROY BIERKAAS. 
Een echte rauwemelkse boerenkaas (50+), gemaakt van verse koemelk en 
Croy Grand Cru Triple. Eén van de soorten Croybier die wordt gebrouwen  
op het Landgoed Croy in Aarle-Rixtel. Croy Grand Cru Triple is een zware 
jongen met karakter, waarin je de hop en mout goed proeft. Proef eens 
een lekker blokje Croy Bierkaas en u zult ervaren dat de smaak van dit 
heerlijke Croybier zich na enkele seconden 
openbaart. Deze ambachtelijke kaas is vol van 
smaak en lekker bij een goed glas (Croy) bier, 
een lekkere wijn, maar ook als beleg op een 
knapperige meergranenbol. Proef en geniet van 
deze echte, eerlijke Nederlandse Bierkaas!

Advertorial

MooiMezelf
“Ik wil de kloof tussen natuur en landbouw kleiner maken”

Tonny Meulensteen achter zijn huis bij de koeien

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Alle Royal Canin 
kattenbrokjes 
20% Kassakorting    

Vlooienspray 2 grote 
bussen  € 15

10 kilo 
kattenbrokjes  € 15

Grote zak met 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling € 7,95

Vijvervoer (sticks) 
per liter  € 0,50

20 kilo Hondenbrokken 
€ 19,50
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Burn-out, depressie, angst, rouw, 
relatieproblemen, of...? Bel voor 
een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend naar: 06-13071432 of 
mail naar: sandra.vanrooij@hotmail.
com. NU GRATIS consulten!

Een fi etsstoeltje van het merk bobike. 
Het is een stoeltje voor aan het stuur. De 
vraagprijs is €20,00. Tel. 0492-466046

Ongeveer 900 stripverhalen van o.a. 
Superman, Siperman,Trigie, The Hulk, 
Storm, The Rawhide Kid, Tarzan, Koran 
de zoon van Tarzan oorlogstrips en nog 
vele andere. Alles in een koop 200 euro. 
Tel: 0492-464022

Winterbanden Opel Vectra. €50,-. 
Tel: 06-24879750

Baby ledikantje. T.e.a.b. Wilt u dit 
zien? Kijk dan op www.kliklogo.nl 
onder Laarbeek bij de K.
E-mail: t.vogels1@upcmail.nl

Gevraagd: aanhangwagen. afmetingen: 
2.10 meter lang, 1.10 meter breed. Tel: 
06-10055422

1 pers. metalen bed + lattenbodem. 
Voeteinde 71cm hoog. Hoofdeinde 
81 cm hoog. 90cm br. en 200cm lang. 
In 1 koop 25 euro. wiela@chello.nl. 

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 
06-10025295 www.risero.nl

In de Wilhelminastraat in Mariahout is 
een zwarte mp-3 speler gevonden van 
Philips. Het apparaat is in goede staat. 
De eigenaar kan contact opnemen met 
de vinder, via 06-12021729

Een bruin sleuteltasje is gevonden op 
de Lieshoutseweg net buiten Aarle-
Rixtel. Er zitten twee sleutels in. De 
eigenaar kan contact opnemen met 
de vinder, via 0492-382972. 

Ter hoogte van zorgcentrum De Regt 
is een sleutelbosje met 2 sleutels en 
een sleutelhanger gevonden. Wie weet 
wat er aan de sleutelhanger hangt, kan 
bellen met tel. 0492-464042

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

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze graag 
bij u ophalen. Mail naar: H6.sjaak@
gmail.com of bel naar 06-10055422.

Gratis ophalen van al uw oud 
ijzer, witgoed, computers, fi etsen, 
zonnebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel:  06-11070700

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed 
en oude opknapfi etsen. Ik kom het 
gratis ophalen. Tel: 06-16301715.

Alle soorten oud ijzer en metalen, 
zoals koper, aluminium, kabels, enz.. 
We halen het graag bij u op. Alleen 
in Beek en Donk. Tel: 06-81049083

Alle soorten kook-, bak- en 
steelpannen voor de hobby. Ik haal 
ze graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer en 
oude opknapfi etsen. Tel: 06-16301715.

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Lausanne Beniers

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE KOOP

TE HUUR

Mercedes 190 Diesel. Bouwjaar: 
1986. 2e eigenaar. Tel: 06-29507138

Mobiel urinoir ideaal voor feesten en 
partijen. Reacties via jelleverhoeven@
hotmail.com

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefi etsen/koersfi etsen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

GEVRAAGD

Marhaba! Het vervolg van vorige 
week…

Waarschijnlijk kent iedereen Dubai 
wat 1,5 uur rijden van Abu Dhabi 
is. Abu Dhabi is in bloei gekomen 
65 jaar geleden door de grote olie 
voorraad die ze hier gevonden 
hebben. Abu Dhabi is 1 van de 
nieuwste steden van de wereld waar 
momenteel echt overal gebouwd 
word.  Zo zijn ze nu het Guggenheim 
en het Louvre aan het bouwen en 
verwachten ze dat de bevolking 
verdrievoudigt is binnen vijf jaar van 
1 miljoen naar 3 miljoen inwoners. 
Alle hotels, musea, stadions worden 
beheert door de Sjeik van Abu Dhabi. 
Deze sjeik beheert onder andere 
ook het hoogste gebouw van de 
wereld de Burj Khalifa in Dubai. Abu 
Dhabi is de concurrent van Dubai 
en heeft Dubai op het moment het 
grootste overdekte winkelcentrum 
van de wereld, is Abu Dhabi 
alweer een groter winkelcentrum 
aan het bouwen. Abu Dhabi heeft 
verschillende bezienswaardige 
attracties zoals het Sjeik Zayed Grand 

Mosk, Ferrari attractie park, Formule 
1 circuit en het Emirates Palace.  

Iedereen verwacht van Abu Dhabi dat 
het veel regels heeft omdat het een 
Moslim land is. Echter zijn er natuurlijk 
regels net zoals in Nederland maar kan 
je gewoon in je zwembroek naar het 
strand, ‘s avonds naar een feestje bij 
een hotel waar je heerlijk een biertje 
kan drinken en kunnen de vrouwen 
gewoon auto rijden en mogen de 
vrouwen ook gerust de haren los 
dragen. Het wordt niet gewaardeerd 
als je openlijk laat zien hoeveel je van 
elkaar houdt en mag je officieel ook 
niet samen wonen als je niet getrouwd 
bent. 

Abu Dhabi is een stad waar je als 
Westerse prima kunt vermaken en zie 
je dat het toerisme de stad ook steeds 
meer begint te verkennen. Ik ben zelf 
heel benieuwd hoe de stad er over een 
paar jaar uit ziet en verwacht ik dat er 
steeds meer Nederlanders Abu Dhabi 
of Dubai als vakantie bestemming 
gaan kiezen. Wat natuurlijk heel 
aantrekkelijk is voor een Nederlanders 
is dat er geen belasting betaald hoeft 

te worden waardoor 
de meeste prijzen een 
stuk lager liggen dan 
in Nederland. Een 
nadeel kan zijn dat 
de temperatuur in de zomer elke dag 
boven de 40 graden is. In de winter 
ligt de temperatuur gemiddeld tussen 
de 20 - 30 graden en regent het maar 
2-3 keer per jaar. 

Ik ga nog even heerlijk een weekje 
van mijn vakantie genieten. Ik hoop 
dat iedereen heel veel plezier bij WiSH 
heeft gehad, waar ik natuurlijk heel 
graag bij had willen zijn! Via de foto’s 
blijf ik gelukkig goed op de hoogte! 

Groetjes Sven

Luchtpost
Abu Dhabi Juli 2013

Blikjes en andere recyclebare metalen 
voor recycling. Scheelt u plaats 
in de kliko. U kunt ze afgeven op 
Smalleweg 45, Beek en Donk in de 
voortuin of bel naar: 06-10055422

V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruikbare 
spullen, gebruikte en partijgoederen, 
woning/boedelontruiming, oud ijzer en 
metalen, defecte elektro en ook inkoop 
spullen+partijen ijzer. Tel: 06-30615708

Voedingsadvies & Coaching

Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl

FELICITATIES

Wilt u ook iemand op een 
unieke manier feliciteren, 
bedanken, succes wensen 
of iets dergelijks? Doe dit 
dan met een felicitatie in 
De MooiLaarbeekKrant! 
Naar uw eigen wens 
maken wij de advertentie 
op. Een reguliere felicitatie 
(53 x 53 mm) kost u 
€19,95. Wilt u een maatje 
groter (109 x 53 mm)? 
Dan kost u dit €29,95. Als 
u interesse heeft of meer 
informatie wilt, kunt u 
contact met ons opnemen 
door te mailen naar info@
mooilaarbeek.nl of te 
bellen naar 0492-832182. 

Wij willen iedereen bedanken die op 
welke wijze dan ook heeft bijgedragen 

aan het geslaagde Fun Trike Treffen 2013. 
Toon en Marion
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Reacties:
Tonny Otten-Daniels: Ja, die ken ik.
Frans van de Pas: Ben ik vroeger nog veel geweest bij hunne Riny en Ciska met zijn 
sigaar!!Kon vertellen.
Lenie Aarden- van Oort: Als ze geen sigaretten meer had, draaide ze van de peukjes 
weer nieuwe. Het was bij haar de zoete inval.

Reacties:
Rita Spierings: Robbie en Yvon toch.
Marjan Scheepers: Dat is een zus en broer van Eddy Robbescheuten.

Reacties:
Marianne Hagelaars:  Arie en Paul.
Lianne van Vijfeijken Swinkels: Dat wou ik net zeggen. 
Marcel van Eijndhoven: Harm en Harold
Patricia van den Broek: Zou ok kenne Marcel! 

Foto: Heidi van Heel, Jan Willem en Ciska van 
Bokhoven

Foto: Marjan Scheepers
Ouderlijk huis van Eddy Robbescheuten aan 
de Havenweg. 

Foto: Patricia van den BroekMariahout

Beek en Donk

Reacties:
Jordi van Zutven: Van ons oma.
Anja Mutsaarts: Wie weet nog dat er tegenover de sigarenwinkel van Mari Broek was!
Joke Mols: Mooi hoor, zo ken ik dit huis. Wij hadden het café in de jaren ’50 aan de andere 
kant van het kanaal.
Anja Mutsaarts: Het woongedeelte naast Janus van Zutven ben ik geboren.

Foto: Walther van Kessel: Eindelijk heb ik 
hem gevonden, de foto van café van Janus 
en Nellie van Zutven, later Chadouf, ik heb 
nog foto’s van de brand voor de liefhebbers.

In deze rubriek vindt u elke week de highlights van de Facebook-
pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen hebben deze 
Facebookpagina, waar leuke berichten op worden geplaatst en 
volop wordt gereageerd.

Privé en zakelijke ritten 
van en naar Schiphol 

vanaf 125 euro

T: 0492-361111

Offertes aanvragen en vergelijken? 
Mail naar offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
vangnetters in werking getreden. Deze 
wet wijzigt de Ziektewet en enkele andere 
wetten ter vermindering van ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. 

Vangnetters zijn bijvoorbeeld zieke ww-
gerechtigden, zieke uitzendkrachten 
en zieke werknemers van wie het 
dienstverband afloopt tijdens ziekte. 

De wet moet ervoor zorgen dat 
vangnetters sneller aan het werk gaan. 
Werkgevers betalen voortaan een hogere 
premie als er meer mensen met een tijdelijk 
dienstverband in de Ziektewet of WIA 
komen. 

Vanuit het UWV ontvang je op korte 
termijn een brief in het kader van 
deze wet met een overzicht van alle 
ziektewetuitkeringen die het UWV aan ex-
medewerkers heeft toegekend. Personeel 
dat ziek uit dienst is gegaan of binnen vier 
weken na het einde van het dienstverband 
ziek is geworden, wordt meegeteld. 

Met ingang van 2014 ga je flexibele 
premies betalen. De hoogte van de te 
betalen premies is afhankelijk van het 
aantal vangnetters dat je hebt gehad. 

Tip: controleer het overzicht dat je van het 
UWV ontvangt op juistheid! Het kan je 
vele kosten besparen. 

Bezoek eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 
0492-468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl.

Werkgevers: ben op je hoede!

Opvallende museumstukken in Aarles Heemmuseum
Aarle-Rixtel - Het heemmuseum 
aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel 
herbergt een groot aantal bijzondere 
stukken. Zo is er een collectie 
meetinstrumenten te zien waaronder 
meerdere teodolieten, die vroeger door 
landmeters werden gebruikt (zie foto).  

Daarnaast zijn er nog veel meer 
meetinstrumenten die bij allerlei 

beroepen werden gehanteerd. Het gaat 
hier om slechts  een kleine greep uit de 
totale collectie. Wie dit alles met eigen 
ogen wil aanschouwen is van harte 
welkom in het Aarlese heemmuseum 
aan de Bosscheweg 14a in Aarle-Rixtel. 
Het museum is in de maanden juli en 
augustus elke zondag geopend, en wel 
van 14.00 tot 17.00 uur

Ophalen materialen kindervakantieweek Mariahout 

Uitzending Wim Daniëls NTR Academie

Mariahout - Van maandag 5 tot 
en met vrijdag 9 augustus 2013 
is het alweer tijd voor 30ste 
Kindervakantieweek in Mariahout. 
Ook dit jaar kan de organisatie 
weer allerlei materialen/spullen 
gebruiken voor deze week. Heeft u 
nog spullen voor de stichting? Zij 

halen dit op zaterdag 3 augustus 
graag bij u op. 
                       
Zou u ervoor willen zorgen dat 
de spullen voor  9.00 langs de 
kant van de weg staan? Voor het 
buitengebied van Mariahout kan er 
gebeld worden met het volgende 

telefoonnummer: 06 – 15448462. 

De organisatie van de 
kindervakantieweek zorgt ervoor 
dat alle spullen opgehaald worden 
en bedankt iedereen alvast voor de 
medewerking.

Aarle-Rixtel – Wim Daniëls gaf afgelopen 
mei een lezing over de toekomst van de 
Brabantse dialecten. Een tv-ploeg van 
NTR maakte hier opnames van. Deze 
worden op woensdag 24 juli uitgezonden 
om 19.20 uur op Ned. 2.

De aflevering heeft als titel: ‘Wim Daniëls: 
Zeg maar houdoe met je dialect!’ De 
schrijver en taalkundige groeide op 
in Aarle-Rixtel. Tot zijn 15e sprak hij 
uitsluitend het dialect van dit Noord-
Brabantse dorp. Hij was ééntalig, net als 
96% van zijn klasgenoten. Toen was dit 

nog heel normaal, in heel Nederland. Ieder 
sprak zijn eigen vorm van het Nederlands. 
Maar dialecten sterven uit. Over 40 jaar 
wordt er hoogstwaarschijnlijk nergens in 
Nederland nog dialect gesproken. Is dat 
erg? Die vraag stelt Wim Daniëls zijn 
publiek en zichzelf.          

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

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

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-
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Wie: Mario Diederichs & Anna Lauterbach (Illerich - Duitsland) 
Vakantieverblijf: De Brabantse Kluis

Mario en Anna zijn nog geen 10 minuten geleden gearriveerd of ze proosten met elkaar al op de 
vakantie. “Bavaria is lekker” vindt Mario. “Proost” zegt Anna. Ze genieten direct al zichtbaar 
van hun vakantie bij Herberg de Brabantse Kluis.

Mario en Anna komen uit Duitsland en wonen in het kleine plaatsje Illerich, dicht bij Koblenz en 
racecircuit de Nürburgring. Mario komt al sinds 1986 bij Herberg de Brabantse Kluis. Zijn vriendin 
Anna kwam er vier jaar geleden voor het eerst. “Het is prettig om hier te zijn. Thuis hebben we 
ook veel natuur om ons heen, maar hier voelt het anders. Dit is vakantie voor ons”, aldus Mario.

Het is niet toevallig dat Anna en Mario al zo lang bij De Brabantse Kluis komen. De zus van 
Mario’s grootmoeder woonde vroeger in het klooster. “Toen ik klein was, kwamen we hier twee 
keer per jaar. Twee weken in de zomer en nog een week in de herfst.” Nu verblijven Mario en 
Anna een paar dagen in het hotel. Ze willen graag de Kasteeltuinconcerten in Helmond bezoeken 
en ook bier en jägermeister gaan drinken bij ‘dat restaurant’ aan het kanaal. Het stel kan even niet 
op de naam komen, maar weet heel goed waar het is. Er wordt een kleine plattegrond getekend 
en al snel wordt duidelijk dat het om Eeterij Uniek gaat. Anna: “Er zijn leuke mensen daar, we 
komen er ieder jaar.”

Mario en Anna houden vooral van de mensen hier in de omgeving. “Iedereen is heel erg vriendelijk. 
Dat vinden we belangrijk.” Het verblijf in Aarle-Rixtel geeft het paar een echt vakantiegevoel. 
“We zijn er nog maar net, maar we weten zeker dat we volgend jaar hier weer terugkomen!”

Wie: Geert & Janneke Engberts (Den Ham – Overijssel) 
Vakantieverblijf: Een logement bij minicamping Aldörrum 

Geert en Janneke hebben een logement gehuurd bij minicamping Aldörrum en zijn afgereisd 
vanuit Den Ham. Het stel is van plan om veel te gaan fietsen. 

“Twee jaar geleden waren we ook hier, maar toen was het slecht weer. We gaan graag 
fietsen, maar het moet dan wel goed weer zijn”, vertelt Geert. Janneke vult aan: “Wij zijn echt 
‘mooiweerfietsers’. Door het slechte weer hebben we zo’n beetje alle musea hier in de omgeving 
al gehad.” 

De reden van hun verblijf in het Laarbeekse is toch wel het goede aangepaste verblijf. “Een goed 
aangepast verblijf is een must voor ons.” Geert en Janneke verblijven hier twee weken. “De 
mensen hier zijn gastvrij en vriendelijk. Ook is het mooi hier.” 

Hun vakantieplannen bestaan vooral uit fietsen. Er wordt begonnen met een route van 15 
kilometer, maar dat is nog maar het begin. Het paar is van plan om nog verder te gaan fietsen. 
Ook hebben ze al een bezoekje gebracht aan de markt in Helmond.

Gelukkig voor Geert en Janneke zijn de weersverwachtingen goed.

Wie: Hans & Ida Knol (Vianen – Utrecht) 
Vakantieverblijf: Minicamping Aldörrum

Hans en Ida trekken met hun camper veel rond. Hun reden voor een bezoek aan 
Laarbeek is duidelijk. Hans: “Onze dochter en kleindochter wonen in Beek en Donk. 
We komen ze hier opzoeken en blijven een week op minicamping Aldörrum.”

Het echtpaar vindt het heerlijk om met de camper rond te trekken. “We hebben deze 
kampeerwagen al vijf of zes jaar. Het geeft een ‘thuisgevoel’.” Dit komt volgens Ida 
omdat ze hun eigen bed hebben. Daarnaast zijn ze van oorsprong ‘echte kampeerders’. 

Een aantal jaren geleden streken Hans en Ida voor het eerst neer bij Minicamping 
Aldörrum in Aarle-Rixtel. Hans: “De mensen zijn heel vriendelijk hier. Het voelt voor ons 
als thuiskomen, het is erg prettig. In het voorjaar zijn we ook een week hier geweest.”

Tijdens hun verblijf gaan Hans en Ida fietsen in de omgeving. “We kunnen hier op de 
camping fiets- en wandelroutes meenemen.” Ook willen ze graag een bezoek brengen 
aan het boerenbondsmuseum in Gemert. “Dat vinden we een erg leuk museum. We zijn 
er al eens eerder geweest.” Vanzelfsprekend gaan Hans en Ida ook veel op bezoek bij 
hun dochter en kleindochter. Maar dat geldt ook andersom. “Onze kleindochter vindt 
het leuk om hier te logeren.”

Hans en Ida gaan later in hun vakantie ook nog een bezoek brengen aan hun oudste 
dochter, die naar Zeeland op vakantie gaat. 

Op vakantie in MOOI Laarbeek

“Wij komen volgend jaar zeker weer terug” 
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PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

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

  Wij Behandelen:

d g en d de d

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL
TOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUELTOPDUEL

Kindervakantieweek

Jong geleerd
oud gedaan 

Naam:
Leeftijd:
Organisatie: 
Hoe bent u bij de stichting/
vereniging gekomen? 

Hoe lang bent u er al bij? 

En in uw huidige bestuursfunctie?

Wat maakt de kindervakantieweek 
zo leuk?

Is er sprake van concurrentie 
tussen de 4 Laarbeekse 
kindervakantieweken? 

Wat is de sterkste kant van jullie 
stichting/vereniging?

Wat zou er nog beter kunnen bij 
jullie stichting/vereniging?

Wat is uw belangrijkste taak 
binnen de stichting/vereniging? 

Hans Schepers
44 
Jeugd3daagse, Aarle-Rixtel
De vorige organisatie stopte. Een 
nieuwe organisatie stond op en daar 
zat ik in. 

Circa 11 jaar

11 jaar penningmeester

Drie dingen: de kinderen, de vele 
vrijwilligers en de organisatie die bijna 
een jaar lang hiermee bezig is. Dat al 
die mensen in hun vrije tijd voor drie 
onvergetelijke dagen zorgen, maakt 
het verschrikkelijk leuk!

Nee, we kunnen zelfs veel van elkaar 
leren. 

Dat is het enthousiasme en de 
vindingrijkheid van de mensen 
binnen de organisatie. 

We zijn constant aan het zoeken naar 
nieuwe ideeën of verbeteringen. Er 
kunnen altijd dingen beter, maar we 
zijn heel tevreden met de huidige 
organisatie.

Ik ben penningmeester en zit 
daarnaast in een stuurgroep om de 
algemene zaken van de stichting te 
regelen. Het leukste is het meehelpen 
verzinnen en realiseren van het 
programma. 

Bert Verhoeven
58
Kindervakantieweek Mariahout
Ik begon als leider. In 1998 vroegen 
ze of ik bij de organisatie wilde 
komen

Vanaf 1995

Vanaf 1998 in organisatie en vanaf 
dit jaar voorzitter

Dat is simpel: als je die gezichtjes van 
de kinderen ziet, weet je waar je het 
voor doet.

Zeker niet

Wij kennen iedereen dus. We kunnen 
de juiste ouders vragen en bijna alle 
kinderen doen mee.   

Ik denk dat bij alle verenigingen en 
stichtingen wel dingen zijn die beter 
kunnen, maar de vraag is altijd wát? 

Eigenlijk hebben wij allemaal dezelfde 
taak: samen organiseren van een 
gezellige week voor de kinderen 

Ellen Cornelissen-Jonkers
33 
Hiep-Hoi, Beek en Donk
Toen ik op de bassischool zat deed 
ik als kind mee. Vanaf 1986 als 
kind en daarna als leiding en nu als 
bestuurslid.
Ongeveer 7 jaar

Bestuurslid

Het is heerlijk om de kinderen te zien 
genieten!

Nee, volgens mij niet.

De basisschool kinderen een TOP 
week bezorgen!!

Er kan vast wel iets beter, maar ik zou 
zo niet weten wat 

Ik  ben tijdens de week vooral 
administratief bezig

Coen Verbakel
33 jaar 
Kindervakantieweek Lieshout
Als kind deed ik al mee in Lieshout. 

Op mijn 15e werd ik leiding

Dit jaar is mijn 19e jaar als vrijwilliger
2 jaar 

Het is geweldig om iets voor kinderen 
te organiseren. Een lach van de 
kinderen maakt alles meer dan de 
moeite waard. De sfeer onderling is 
goed

Nee. We proberen juist dingen samen 
te doen en van elkaar te leren

Onze kerngroep bestaat al jaren uit 
bijna dezelfde personen.

Elk jaar houden we een evaluatie 
met verbeterpunten. We proberen 
te voorkomen dat dezelfde 
verbeterpunten meerdere jaren 
voorbij komen.

Als voorzitter verzorg ik tijdens de 
kindervakantieweek de algehele 
coördinatie

Hans Schepers, Bert Verhoeven, Ellen Cornelissen en Coen Verbakel 

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

06 - 27330021 www.ABnetten.nl

De specialist voor de professional en hobbyist
Verkoop van:
- Vogel/afdeknetten
- Winddoeken
- Valbeveiligingsnetten
- Sport- en spelnetten
- Zwembadzeilen (PVC Gecoat)
- Gaasnetten (PVC Gecoat)
- Vrachtafdekkende Gaasdoeken
- Worteldoek
- en vele andere producten
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wipschieten

voetbal

handboogschieten

vissen

bridgen

jeu de boules

Eredeken Louis Doomernik 
Schutterskoning in Duitsland

Vierde koningswedstrijd voor 
Yvonne bos

Jeu de Boules uitwisseling

Vrouwenteam Sparta’25 zoekt 
trainer en speelsters

Uitslagen ’t Bedonkske

Viertal Onze Lieve Vrouwe gilde 
wint Brabants wipschieten

Mariahout – Leden van Jeu de 
Boules club Mariahout en Erp 
waren met 45 personen aanwezig 
voor de Jeu de Boules uitwisseling 
in Mariahout op zaterdag 13 juli. 
Deze uitwisseling vond plaats op 
de Boulesbaan ’t Trefpunt’. 

Met hulp van het mooie weer 

werd er volop genoten van het 
spel, ’t drankje en de gezellige 
sfeer. Er werden 3 wedstrijden 
gespeeld. De middag eindigde met 
de prijsuitreiking om 17.30 uur. 
Zowel Erp als Mariahout vielen 
ieder 3 maal in de prijzen. Actief 
en samen in beweging zijn, draagt 
bij aan de fitheid van alle senioren. 

Beek en Donk - Helaas heeft het 
vrouwenvoetbal bij Sparta’25 
het na 40 jaar moeilijk. Er is nog 
geen trainer voor komend jaar 
en het team is nog op zoek naar 
speelsters. Een aantal voetbalsters 
vinden het erg jammer als zij door 
een leegloop zouden moeten 
stoppen met hun grootste hobby. 

Aan het eind van afgelopen seizoen 
hebben zij zich hard gemaakt 
om toch met één team door te 
kunnen gaan. Komend seizoen zal 
het vrouwenteam van Sparta’25 
uitkomen in de tweede klasse, wat 

voor de nieuwe spelersgroep een 
hele uitdaging is. Hierbij zouden zij 
graag hulp krijgen van een ervaren 
voetbaltrainer/leider. Lijkt het 
jou wat om deze dames in deze 
uitdaging te begeleiden of ken je 
iemand die dit zou willen/kunnen 
doen? Stuur dan een mail naar 
sparta25vrouwen@live.nl.

Natuurlijk zijn nieuwe speelsters 
ook altijd welkom. Dus lijkt het jou 
wat om deze gemotiveerde groep 
dames te komen versterken? Meld 
je dan nu aan en stuur een mail! 

Uitslagen KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 

1.Pieta Slaats/Rie Rooijackers   67,50%. 
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck   61,66%.
3.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  53,33%.
4.Nelly Graat/Tony Werners   50,83%.
5.Riekie Vereijken/Piet van de Linden  46,66%.

 
De volgende zitting is op dinsdag 23 juli 2013, 
aanvang 13,30 uur. Plaats: Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg, te Beek en Donk. Iedere bridger met 
partner is van harte welkom om aan deze bridgdrives 
deel te nemen.

Aarle-Rixtel - Naarmate de dag 
vorderde werd het weer beter 
en zelfs de zon liet zich zien 
bij de vrije wedstrijd Brabants 
wipschieten op het ‘Jan van 
Dooren Paviljoen’ gelegen bij het 
Hagelkruis in Aarle-Rixtel. Ook 
al zijn de vakanties al begonnen: 
28 schutters mengden zich in de 
strijd voor de hoogste eer op deze 
dag. 

Het viertal wordt gewonnen door 
het Gilde Onze Lieve Vrouwe 
Gilde Aarle-Rixtel met de Schutters 

Henry v/d Putten, Gerard Maas, 
Eugène Barten en Henk v/d Velden. 
Jan Rovers van het Leonardus gilde 
uit Beek & Donk werd kampioen, 
reservekampioen is Henk van der 
Velden van het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel, die in jan zijn 
meerdere moest erkennen. Vijfde 
Personeel is voor Annie Rovers 
van het Sint Leonardus gilde uit 
Beek & Donk. Bij de bejaarden is 
de 2e Prijs voor Tonnie Gevers van 
het Sint Antonius gilde uit Beek 
& Donk, die net voor Henry v/d 

Putten van het Onze Lieve vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel eindigde. Hij 
werd derde. De uitslag van de 
puist prijzen is als volgt: 1e Ben 
van Noordwijk Aarle-Rixtel 3e 
Annie Rovers Beek en Donk 4e 
Piet Brouwers Gemert 5e Annie 
Rovers Beek en Donk 6e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel 7e Henry v/d 
Putten Aarle-Rixtel. De volgende 
wedstrijd Brabant wipschieten is bij 
Gilde Sint Lambertus in Someren-
Eind op zondag 18 Augustus.

Lieshout - Voor de eerste keer in 
de geschiedenis van Fröndenberg 
regeert een Nederlander, Louis 
Doomernik van Sint Servatius 
Gilde Lieshout, als Koning 
bij het bevriende gilde uit 
Duitsland. De Fröndenberg 
Bürgerschützenverein draagt het 
komende jaar Oranje, toch zeker 
symbolisch.

De vriendschapsbanden zijn 
ruim 20 jaar geleden ontstaan en 
duren, met pieken en dalen, nog 
steeds voort. Met als hoogtepunt 
het koningschieten van afgelopen 
vrijdagavond. Met het 609e schot 
haalt Eredeken Louis Doomernik 
om 20 minuten voor 12 de vogel 
naar beneden. Louis kiest zijn 
vrouw Wilhelmien als Koningin. 

Op zaterdagavond vond de 
Proclamatie plaats in de feesttent, 
en daar was het koningspaar 
vergezeld van de Hofstaat 
(hofhouding), 13 echtparen in 
dit geval. De hofhouding bestaat 
uit vrienden en bekenden van 
het Koningspaar, onder andere 
drie Lieshoutse gildebroeders met 
hun echtgenotes, Piet en Annie 
Swinkels, Peter en Jo Keursten 
en de nog op zondagavond 
geïnstalleerde Adjudant Ger van 
Pelt met zijn José. De andere leden 

van de hofhouding komen uit het 
bestuur van de Schützenverein 
en leden van de Fanfarezug. Het 
Hoep (hup) Holland was niet van 
de lucht. De Koningsdans was 
uiteraard goed gekozen, Tulpen uit 
Amsterdam.

Zondag was de Festzug (optocht) 
door Fröndenberg en aan het 
applaus was te merken dat de 
inwoners het er duidelijk mee 
eens zijn dat ze een ‘Hollander’ als 
koning hebben.

De bezoekende schuttersgilde 

op zondagmiddag in de feesttent 
hadden er ‘Oranje’ werk van 
gemaakt door versiersels als, oranje 
stropdassen, oranje servetjes, 
stickers van het kaas gebeuren van 
Frau Antje en Beemster kaas! 

Door diverse verplichtingen van 
de St. Servatius afvaardiging in 
de werksfeer, moest het koninklijk 
busje op zondagavond om 10 uur 
richting Lieshout. Terugkijkend 
naar een druk, maar zeer gezellig 
weekend staat het St.Servatiusgilde 
toch maar weer, opnieuw, op de 
kaart. 

Beek en Donk - H.S.V. Het Geduld 
heeft de vierde koningswedstrijd 
gevist, het heet dan wel een 
Koningswedstrijd maar dit keer 
was het een Koningin die er met 
de dagprijs vandoor ging en wel 
Yvonne Bos, zij had maar liefst 
met de telling bijna zes kilo vis 
in haar netje zitten en deelde 
daarmee een flinke klap uit aan 
het deelnemersveld.

Henk Steegs had met het aantal vis 
weer het grootse woord: 28 stuks 
werden er geteld en hiermee pakte 
hij een verdienstelijke tweede 
plaats in het dag klassement.

In het algemeen klassement staat, 
jawel, de jeugdkampioen van 
vorig jaar bovenaan, maar dan nu 
bij de senioren. Het zou een stunt 
zijn als hij ook hier de titel pakt, 
maar zo ver is het nog lang niet. 
Hij wordt namelijk op de voet 
gevolgd door Henk van der Vegt 
en Gerard van Eert, de top 3 zit 

nog dicht bij elkaar. 

Bij de jeugd was Teun Bosmans 
op alle fronten het beste en 
pakte de volle 40 punten. In het 
algemeen klassement staat Harm 
van Rixtel bovenaan, op de voet 
gevolgd Teun Bosmans en Dennis 

Gruijters. De vereniging neemt 
nu even een vakantiepauze en 
gaat dan weer verder met de 
koningswedstrijden en wel op 
10 augustus, dit is een wedstrijd 
op de Zuid-Willemsvaart. De 
precieze locatie wordt tijdig  
bekendgemaakt.

NIEUW: Sportshop Laarbeek 
Sportvraag! 
Vanaf deze editie verschijnt er wekelijks een prijsvraag in het 
sportkatern. Deze wordt gesponsord door Sportshop Laarbeek 
uit Beek en Donk. De oplossing kunt u via de digitale weg mailen 
naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl of inleveren op het kantoor van 
MooiLaarbeek aan het Heuvelplein 12 in Beek en Donk. Wekelijks 
wordt er voor de winnaar een waardebon t.w.v. €10,- beschikbaar 
gesteld! Deze is op te halen bij Sportshop Laarbeek.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl  onder vermelding van 

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

Onlangs won Andy Murray als 1e Britt sinds 77 jaar 
weer eens op het heilige gras van Wimbledon.
Hoeveel Grand-Slam fi nales verloor hij alvorens hij 
zijn 1e won?

Cadeaubon kan tot 25 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

vlnr Piet en Annie Swinkels, Peter en Jo Keursten, Koning Louis 
en Koningin Wilhelmien Doomernik en Ger en José van Pelt



Donderdag 18 juli 201316 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantEvenementen

E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N

Volg ons!

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

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

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

18 juli 2013
Zonder vingers, Cees en Cees
Openluchttheater, Mariahout 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

22 juli 2013
Gek op goud, Theater Stuiter
Openluchttheater, Mariahout 

26 juli 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

29 juli 2013
Robin Hood, Theatergroep Frits

Openluchttheater, Mariahout

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn in Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek Beek 

en Donk
Evenemententerrein Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke

Openluchttheater, Mariahout 

8 augustus 2013
Woeste Willem,  

Kom van het dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, Leon 

van der Zanden e.a.
Openluchttheater, Mariahout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater, Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

25 augustus 2013
De Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater, Mariahout 

25 augustus 2013
Middag van het Brabantse lied
Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel 

‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk

 1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

1 september 2013
Concert van Muzikale uit 

Aarle-Rixtel
Theehuis “Bij de Boompjes” 

Heikant, Aarle-Rixtel 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

21 september 2013
Zo. Festival

Lieshout, Bavaria Brouwerij

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

27 september 2013
Meezingavond 

Liedertafel ‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

28 september 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

5 oktober 2013
Open dag Dierenopvang 

v/d Voorste Grootel
Grotelseheide 11, Bakel 

6 oktober 2013
Rommelmarkt Buurtvereniging 

Reijakkers Noord
Cafe Dave van de Burgt 

6 oktober 2013
57e Beekse vlooienmarkt

“De Schuurherd” Heuvelplein, 
Beek en Donk 

6 oktober 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke Zwinkelweg  6, 
Beek en Donk 

12 oktober 2013
Najaarsconcert ODE Laarbeek

Muziekcentrum het Anker 

17 oktober 2013
Kienavond Kansplus

Zaal De Pelgrim Mariahout 

23 oktober - 2 november 2013
Open Laarbeekse 

biljartkampioenschappen
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

25 oktober 2013
Meezingavond 

Liedertafel ‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk


