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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:
Kermis Mariahout

Verspreiding in Mariahout

Harmonie st.Caecilia
maandag 6 juli 20.30

De kleine prins
woensdag 8 juli 14.30

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

openluchttheater-mariahout.nl

KAPPER & Shop

0492 - 462462 | KAPELSTRAAT 6 
BEEK EN DONK

OPENINGSACTIE

KNIPPEN €10
DE HELE MAAND JUNI

NORMAAL €16

Win kaarten voor
de Rowwen Hèze!

5 september 20:30 uur

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:
Wat is de voornaam 
van de accordeonist 
van Rowwen Hèze?

Mail naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
en maak kans op 2 x 2 kaarten!

Drakenbootrace voor Helmond een brug te ver

‘Laarbeek bijna klaar voor nieuwe burgemeester’

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

Helmond -  Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vond in Helmond het Drakenbootfestival plaats. Onderdeel van dit festi-
val waren de drakenbootraces op het kanaal. Hoogtepunt was de race op zondag tussen de gemeenteraden en colleges 
van de gemeenten Helmond en Laarbeek.  De strijd was ongemeen fel, ook vooraf , want het ging blijkbaar ergens om. 
DeMooiLaarbeekKrant was erbij en doet verslag. Lees alles over de ontknoping van de drakenbootrace op pagina 11

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Commissaris van de 
Koning, Wim van de Donk, bracht 
afgelopen week een werkbezoek aan 
Laarbeek. Hij liet hierbij weten po-
sitief gestemd te zijn over de stand 
van zaken in onze gemeente en na de 
zomer met de gemeenteraad om tafel 
te gaan om te kijken of de sollicita-
tieprocedure voor een nieuwe burge-
meester opengesteld kan worden.

Toekomst
“Ik ben het afgelopen jaar regelmatig 
in Laarbeek geweest en heb alles tot 
op de voet gevolgd. Het is verdrietig 
wat hier allemaal gebeurd is, maar 
ik zie ook dat er hard gewerkt is en 
wordt aan een nieuwe bestuurscul-
tuur”, vertelt Van de Donk. Hij gaat 
verder: “Ik heb gesprekken gehad met 

de fractievoorzitters en de collegele-
den. Hieraan heb ik een goed gevoel 
overgehouden. Daarom wil ik met de 
raad in gesprek om te kijken of bij hen 
ook het vertrouwen er is. Alles moet 
eerst helemaal op orde zijn en ieder-
een moet er achter staan. We moeten 
elkaar recht in de ogen kunnen kijken. 
Als de raad groen licht in geeft, wordt 
de sollicitatieprocedure geopend.” 
Gemiddeld duurt deze procedure zo’n 
8 tot 9 maanden. Dit zou inhouden dat 
Laarbeek over ongeveer een jaar een 
nieuwe burgemeester kan verwachten. 

Werkbezoek 
Naast de gesprekken die Van de Donk 
voerde, heeft hij donderdagochtend 
ook een bezoek gebracht aan het pro-
ject ‘Bier, Bier en Gerst’ bij Bavaria. 
“Het is een prachtig project, dat ook 
precies past binnen de speerpunten 

van dit ambitieuze college. Zij zetten 
zich in op toekomstbestendigheid en 
duurzaamheid. Als je goed kunt delen, 
zie je dat je kunt vermenigvuldigen.” 

Van de Donk besluit met een goed ge-
voel weg te gaan uit Laarbeek. “Ik zie 

het met goed vertrouwen tegemoet. 
Het lijkt misschien nog lang, een jaar 
tot een nieuwe burgemeester, maar 
goed werk heeft tijd nodig. We moe-
ten dit zorgvuldig aanpakken en de 
neuzen moet allemaal dezelfde rich-
ting opstaan, anders werkt het niet.”

Team Laarbeek geeft alles tijdens Drakenbootfestival

Lieshout Cultinair

Pag. 5

Juni Watermaand

Pag. 10&11

60 jaar getrouwd

Vaderdag!

Pag. 17

Pag. 20,21&39

Roefelen in Laarbeek (pag. 28&29)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

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

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 

Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!
 

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

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

   Langzaam vervaagden herinneringen,
   gleden jouw gedachten weg
   en nam je afscheid van ons.
   Nu nemen wij afscheid van jou.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, 
eerlijkheid en liefde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder

Sjan van Leuken-Gilsing
echtgenote van

Gerrit van Leuken

Zij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

  Gerrit van Leuken
  Walter en Renata
   Myron, Cyrella, Sil, Rosanne
  Denis en Vanessa

16 juni 2015
Molenstraat 48
5737 BW Lieshout

Sjan is in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk,
waar u nog even afscheid van haar kunt nemen 
op vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 22 juni 
om 10.30 uur in de Sint Servatiuskerk,
Burgemeester van den Heuvelstraat 1 te Lieshout. 

I.p.v. bloemen graag een donatie aan Stichting Alzheimer Nederland.
Collectebussen hiervoor staan bij het condoleanceregister.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, 
dan mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Plotseling verdwenen, waarom jij?
Ik doe mijn ogen dicht en haal je terug

Hoop was er niet. Slechts enkele weken is hij ziek geweest. 
Stil van verdriet hebben we, veel te snel, afscheid moeten nemen van 

mijn lieve man, onze dappere vader en grappige, trotse opa

Frans van Gestel
echtgenoot van

Gemma van Gestel-Vermeulen
∗ Reusel, 6 juli 1942    † Beek en Donk, 15 juni 2015 

  Beek en Donk: Gemma
  Haarlem: Bregje en Johan
    Raven
    Scott
  Cadier en Keer: Marrigje en Jo
    Emmeline

Anjerstraat 42
5741 HK  Beek en  Donk

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 20 juni om 11.30 uur in de 
Willibrordhaeghe Kapel, Vlierdenseweg 109 in Deurne. Aansluitend zal de crematie 
in stilte plaatsvinden. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van Frans 
te nemen van 09.15 tot 10.15 uur in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 
in Beek en Donk.

Overeenkomstig zijn eigen wens in plaats van bloemen liever een gift voor het KWF 
Kankerfonds. Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister achter in de 
kapel.

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

DE KOPPELSTRAAT IN AARLE-RIXTEL

De Koppelstraat in Aarle-Rixtel dankt 
hoogstwaarschijnlijk zijn naam aan het to-
poniem “De Koppel”. Het is ook de naam 
van een voormalig klein gehuchtje dat nu 
aan de Janssensstraat grenst. Het woord 
‘koppel’ verwijst in dit geval waarschijnlijk 
naar een voormalig gemeenschappelijk 
weidegebied, dat eertijds in deze buurt te 
vinden was. Het is een oud Middelneder-
lands woord. Deze taal werd hier tussen 
1200 en 1500 in het huidige Nederlandse 
taalgebied gesproken. Veel Middelneder-
landse woorden komen nog terug in ons 
Zuidoost-Brabants dialect. 
Nu weer terug naar de Koppelstraat. Het is slechts een kort straatje maar met bij-
zondere bewoners. Wat te zeggen van Gerie en Theo van Gerwen? Deze twee “ge-
bruurs” zijn in ons dorp alom bekend vanwege hun humoristische maar vooral ook 
muzikale kwaliteiten. De partner van Gerie is juffrouw Lucy van De Raagten in Beek 
en Donk. Voornoemd ‘trio’ maakte destijds prominent deel uit van de groep Hele-
boel, die de carnavalsavonden jarenlang op stelten zette. Datzelfde geldt voor Boel 
Nölle (met ome Henk als Boel), waarbij Gerie en Theo voor de muzikale begeleiding 
zorgden. Om dit muzikale trio compleet te maken, mag het vernoemen van Mark 
Cortenbach (de toenmalige bassist van Boel Nölle) niet achterwege blijven, omdat 
Mark ook in de Koppelstraat woont! 
Op de kop van de Koppelstraat woonden vroeger Piet en Dora van Amelsfoort, twee 
- wijlen -  markante dorpsgenoten (zie foto). Nu er toch namen worden genoemd: 
Paul Kweens, die onlangs nog een koninklijke onderscheiding ontving, heeft in zijn 
kinderjaren ook op deze plek gewoond!

Met dank aan Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel.
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‘Dag van de bouw’ op brede school Aarle-Rixtel groot succes

Graag tot ziens!
Rob en Maril de Beer

Tel: 06-22479902 / 06-51167939
www.vishandeldebeer.nl

Openingstijden haringkraam
Maandag:     gesloten
Dinsdag:       13.30-21.00 uur
Woensdag:   14.00-21.00 uur
Donderdag:  15.00-21.00 uur

Vrijdag:         19.00-21.00 uur
Zaterdag:      15.00-19.00 uur
Zondag:        11.00-19.00 uur

Hollandse nieuwe ze zijn er weer!
Vanaf donderdag 18 juni staan wij weer weer op  

het alom bekende stekje aan de

Oranjelaan in Beek en Donk

Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!Graag tot ziens!

21 juni
Vaderdagtip

Zondag 21 juni staan wij op de Oranjelaan 
in Beek en Donk van 10.00 tot 19.00 uur

Rowwen Hèze verrassingsact Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Dames en heren, jongens 
en meisjes, het is zover! Met een hoop 
tromgeroffel en luidkeels gelal mag de 
verrassingsact van het Openluchttheater 
nu dan eindelijk bekendgemaakt wor-
den. In het najaar, om precies te zijn op 
5 september, verwelkomt het theater 
niemand minder dan Rowwen Hèze.

Rowwen Hèze 
Rowwen Hèze is dé band die be-
kendheid kreeg met de nummers 
‘Bestel Mar’ en ‘Limburg (Kwestie 
Van Geduld)’. Muziek met een unieke 
sound, variërend van gevoelige ballads 
tot snellere tex-mex en folknummers, 
waarin het geluid van de plaatselijke 
fanfare doorklinkt. 

Deze populaire Limburgse band staat 
niet voor niets door het hele land be-
kend om hun waanzinnige shows. Ze 
maken van ieder optreden een groot 
feest en na het ongelofelijke succes 
van vorig jaar in Mariahout gaan de 
mannen van Rowwen Hèze ook dit 
jaar weer helemaal los op het podium 
van Openluchttheater Mariahout.

Vorig jaar
Tijdens hun voorstelling van vorig jaar 
heeft Rowwen Hèze ons al bewezen 
wat voor prachtige show zij op het 
podium neerzetten. Het muziektempo 
lag erg hoog en zowel de bekende als 
de minder bekende nummers werden 
door de enthousiaste liefhebbers uit 
volle borst meegezongen. Niet alleen 
het publiek ging uit hun dak, ook de 
mannen van de band konden er geen 
genoeg van krijgen. De sfeer zat er 
goed in, en dat gaan ze dit jaar nog 
eens een keer goed overdoen. Overal 
waar zij gaan, is het feest. 

Martîn Rongen …
De MooiLaarbeekKrant sprak telefo-
nisch met Martîn Rongen, drummer 
van Rowwen Hèze, en vroeg hem 
naar zijn ervaringen tijdens het optre-
den van vorig jaar. “Het openlucht-
theater ligt in een prachtige, bosrijke 
omgeving. Het was heel bijzonder om 
er op te treden. Er was sprake van een 
intieme sfeer”, aldus Martîn. Op de 
vraag wat Martîn zich nog meer kan 
herinneren van vorig jaar antwoordt 

hij resoluut: “De polonaise langs de 
gracht in het openluchttheater! De 
sfeer zat er goed in en we hebben ont-
zettend genoten.” 

Rowwen Hèze bestaat dit jaar dertig 
jaar. Gaan we hier nog iets van mer-
ken tijdens jullie optreden? Martîn ant-
woordt: “Jazeker. We gaan ter ere van 
ons 30-jarig bestaan op pad met zes 
extra gastmuzikanten. Deze muzikan-
ten hebben ons ook vergezeld tijdens 
onze theatertour ‘Saus’ in 2008. Deze 
show werd destijds heel goed ontvan-
gen door het publiek en kreeg lovende 
recensies. Het is een soort van ‘ca-
deautje aan onszelf’ en het betekent 
concreet dat we met maar liefst twaalf 
muzikanten op het podium staan. Dat 
belooft heel gezellig te worden.”

Kaartverkoop
Rowwen Hèze is op zaterdag 5 sep-
tember om 20.30 uur te zien in het 
openluchttheater. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
bekende verkoopadressen in Laarbeek 
(zie website). 

Het optreden van Rowwen Hèze in het openluchttheater vorig jaar 

Fotograaf: Joost Duppen

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel -  Buurtgenoten, leer-
lingen en leraren hadden afgelo-
pen zaterdag de kans om alvast een 
kijkje te nemen in de nieuwe brede 
school in Aarle-Rixtel. Op de ‘Dag 
van de Bouw’ stelde Kuijpers Bouw 
uit Heteren de deuren voor een 
dagje open. En dat viel in de smaak; 
ruim vierhonderd mensen bezochten 
de school.

Oriënteren
De nieuwe brede school komt op de 
plek van basisschool de Heindert, 
aan de Schoolstraat. Basisschool de 

Driehoek, De Heindert en kinderop-
vangorganisatie Fides krijgen straks 
hun onderkomen in het nieuwe ge-
bouw. Er kwamen op zaterdag dan 
ook vooral veel toekomstige gebrui-
kers kijken naar de nieuwe school. 
Via een leuke letterspeurtocht lie-
pen de toekomstige leerlingen door 
de school. De meest gestelde vraag 
van de kinderen was ‘Waar is straks 
mijn klaslokaal?’ In het gebouw van 
De Driehoek stonden de namen van 
de leraren al op de lokalen, maar bij 
De Heindert wisten de medewerkers 
van Kuijpers Bouw alleen te vertellen 
waar de onderbouw en de boven-
bouw zou komen. Op verschillende 
plekken stonden medewerkers van 

het bouwbedrijf om aan bezoekers 
het een en ander uit te leggen over 
het bouwproces. De wanden van het 
gebouw worden nu geplaatst, dus 
voor de kinderen was het nog moei-
lijk om te zien hoe het gebouw er 
uiteindelijk uit komt te zien. 

Enthousiasme
Naast kinderen kwamen veel omwo-
nenden ook een kijkje nemen. Het 
was voor Kuijpers Bouw belangrijk 
om te weten of de omwonenden veel 
hinder ondervinden van de bouw-
werkzaamheden. “We zijn te gast in 
dit dorp”, vertelt Danny Sterrenburg, 
medewerker van het bouwbedrijf. “Er 
komt een hoop herrie bij zo’n bouw 

kijken en we wilden weten of om-
wonenden voldoende geïnformeerd 
worden en of ze veel last hebben van 
de werkzaamheden. Gelukkig viel 
dat volgens hen enorm mee.” Het 
bouwbedrijf was verrast door de vele 
vragen van de bezoekers en het en-
thousiasme van iedereen. “Iedereen 
was heel enthousiast en had veel 
vragen, ook het kopje koffie dat ze 
aangeboden kregen vonden ze fijn. 
Wij komen zelf uit de Betuwe, dus dit 
was voor het bedrijf een eerste aan-
raking met de Brabantse gezelligheid 
en dat beviel enorm.” Na het speu-
ren en kijken kregen de kinderen nog 
een ijsje en een appel mee naar huis. 
Naar verwachting is het gebouw in 

november helemaal af en dan kun-
nen de kinderen er echt beginnen. 

Wij reinigen o.a.:
• Zonnepanelen (tuckepolesysteem i.c.m. 

osmosewater voor vlekvrij opdrogen)
• Ramen en kozijnen
• Dakkapellen, overkappingen, kunststof 

en houten gevels

Meer rendement van 
uw zonnepanelen?

Glazenwasserij Maarten Beerens 
voor particulieren en bedrijven 

Vrijblijvende offerte? Tel. 06-20385916

Veel belangstelling tijdens open dag brede school

Toekomstige leerlingen druk in de weer tijdens speurtocht
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Zaterdag 20 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Martien van 
den Heuvel (mged), Adriaan Leenders (mged), 
Ans van Hoof-Zomers (mged), Linda van Hoof 
(mged), Lies Maas-van Rooij (mged), Jo en 
Tonia Jans- Cruijsen dochter Mies en kleinkind 
Henri, Harrie Bos en Harrie Versleijen, Frans 
Leenders (verj).

Zondag 21 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk van den 
Berkmortel(par),Bernard van den Elsen, Frans 
Vogels, Ben Sibon (par), Klara en Antoon van 
den Heuvel (par), Adriaan Loomans, Overleden 
ouders de Rijk–Sillekens, Sjef Heesakkers (jrgt), 
Bijzondere intentie (fam van Boh), Voor de 
vervolgde Christenen in Oost-Afrika, Voor alle 
vaders van onze parochie, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Familie 
Van Moorsel-Linders, Marietje Migchels-van 
Uden (mged), Noud Vermeulen (mged), Jan en 
Drika Brouwers, Toon Klomp, Kees en Miet van 
den Hurk-de Groot, Theo en Dréon Thielen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Nell de Jong-
Otten, Toon Dora en Grada Verbakel, Frans en 
Nolda Verhagen, Jan en Margriet Versteegen, 
Frans Coolen (voor vaderdag), Jeanne van den 
Elsen-Jansen, Nelly van den Berg-Swinkels, 
Riek Heinsbergen, Toon en Lien Heinsbergen-
Heesakkers Tiny de zoon en Riek de dochter, 
Wim van Lieshout, Piet van Dommelen, Harrie 
van Moorsel.

Maandag 22 juni
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 23 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 24 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Theo Rooijakkers

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 25 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de 
zusters een kop koffie geschonken

Vrijdag 26 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
20 - 26 juni 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BUSVERHUUR

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

www.taxivanheijst.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Wilhelminaweg 3   Beek en Donk  

Koopzondag 21 juni
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijwilligers Rode Kruis collecteren in het gehele land
Laarbeek - De landelijke collecteweek 
van het Nederlandse Rode Kruis is ge-
start op 15 juni. Duizenden vrijwilli-
gers van het Rode Kruis gaan weer huis 
aan huis collecteren voor het goede 
doel! Een groot aantal collectanten van 
de afdeling Gemert – Beek en Donk – 
Lieshout e.o. van het Nederlandse Rode 
Kruis doen tijdens deze week ook een 
beroep op u voor een vrijwillige bijdrage 
voor het zeer brede werkveld aan hulp-
verleningstaken waarvoor deze wereld-
wijde hulpverleningsorganisatie staat. 

Het Nederlandse Rode Kruis komt op 
voor chronische zieken en medemensen 
met een handicap en is al jaren actief 
om de eenzaamheid onder de mensen 
te bestrijden. Ruim 35.000 vrijwilligers 
zijn in Nederland actief om ruim 70.000 
vereenzaamden en chronisch zieke- en 
gehandicapte medemensen te helpen.

Niemand mag in een sociaal isolement 
geraken
Ook de afdeling Gemert – Beek en Donk 
– Lieshout e.o. is met ruim 50 vrijwilligers 

actief om medemensen die hulp nodig 
hebben een stukje geluk te laten proe-
ven. Zo zijn er in diverse dorpen binnen 
de afdeling wekelijkse contactbijeenkom-
sten (binnen deze regio beter bekend als 
welfare-werk) waar chronisch zieken, 
mensen met een handicap, eenzame- en 
oudere medemensen samenkomen om 
creatief bezig te zijn, maar vooral om daar 
een luisterend oor te vinden bij de aan-
wezige vrijwilligers. De gedachte achter 
dit prachtige vrijwilligerswerk is dat nie-
mand in een sociaal isolement mag ge-
raken. Iedereen hoort erbij. Verder gaan 
een aantal vrijwilligers binnen de afde-
ling op vriendschappelijk huisbezoek bij 
medemensen die behoefte hebben aan 
een praatje, samen een boodschap doen 
of samen een wandeling maken enzo-
voorts omdat ze zich eenzaam voelen 
en door diverse omstandigheden geen 
of weinig sociale contacten hebben.

Ook gaan jaarlijks van de afdeling 
Gemert – Beek en Donk – Lieshout e.o. 
een aantal medemensen, die door ziekte 
of een handicap niet meer zelfstandig 

met vakantie kunnen, genieten van een 
geheel aangepaste en verzorgde vakan-
tie onder medische begeleiding. Zo gaan 
er jaarlijks een aantal medemensen naar 
de prachtige Rode Kruis-accommodatie 
in Someren of ze gaan mee met het va-
kantieschip de J. Henry Dunant, of naar 
een van de vakantiehotels.

Financiële bijdrage 
Voor dit alles is veel geld nodig. Dit geldt 
voor alle plaatselijke activiteiten, maar 
ook voor de landelijke en internationale 
hulpverlening. Het Rode Kruis is een we-
reldwijde hulpverleningsorganisatie voor 
zowel sociale hulp als noodhulp in al haar 
facetten.

Door uw financiële bijdrage helpt u mee 
om medemensen kortbij en veraf te laten 
merken dat ze erbij horen en dat ze ook 
een stukje geluk kunnen ervaren in hun 
leven. Geef aan de collectant omdat alle 
hulpvragers u hier zeer dankbaar voor 
zijn. Uw gift wordt 100% besteed aan 
de eerder vermelde hulpverlenende ta-
ken. Bij voorbaat bedankt voor uw steun. 

Voorlezen in bibliotheek Beek en Donk
Beek en Donk – Voor de laat-
ste keer dit schooljaar wordt op 
woensdagmiddag 1 juli voorge-
lezen in de bibliotheek van Beek 
en Donk. Het voorlezen begint om 
13.30 uur. 

Voor wie? 
Het voorlezen is bedoeld voor kin-
deren tot 8 jaar. Na het lezen is er 
tijd voor een spelactiviteit, zoals 
zingen of kleuren. Kom samen met 
uw (klein)kind naar de bibliotheek 
en neem tijdens het voorlezen de 
tijd om een tijdschrift te lezen of 
boeken uit te zoeken. 

Waarom voorlezen? 
Voorlezen is leuk, spannend en 
goed voor de (taal)ontwikkeling 
van kinderen. Door voor te lezen, 
leren kinderen nieuwe woorden 
kennen en ontdekken hoe zinnen 
worden opgebouwd. Daarnaast 
helpt voorlezen bij het leren luis-
teren en concentreren. Bovendien 
stimuleert voorlezen de fantasie. 
Maar bovenal is voorlezen gezellig 
en plezierig en iets waar kinderen 
en ouders samen van kunnen ge-
nieten!

Wanneer?
Er wordt voorgelezen op woens-
dag 1 juli van 13.30 tot 14.00 uur 

bij Bibliotheek De Lage Beemden 
in Beek en Donk aan de Otterweg 
29.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Nieuwe Prei 

Gesneden

1+1 gratis

Hollandse Bloemkool  per stuk  
  0.99
Wilde Bosperziken 500 gram   
  1.29

Tuinbonen per kilo 1.49

Nectarine 500 gram  1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag ZOETE KERSEN 

per kilo 5.00

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

VERRAS JE VADER!
Wij hebben alles in huis om aanstaande zondag, 21 juni, alle vaders te 

verrassen. Zo hebben we verschillende cadeaupakketten, waaronder de 

leukste bierpakketten, en het banket van Echte Bakker Vedder! Het 

perfecte Vaderdagpakket samenstellen? Wij helpen u graag!

Tot ziens in 't Verswarenhuys Beek en Donk

BUITENLANDSE KAASJES

Keuze uit zes soorten

3 stuks 500

BOEREN JONG BELEGEN

Smeuïge, bijzonder 

lekkere kaas

NORMAAL, KILO € 12,95

NU, KILO € 6,95

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Lieshout Cultinair laat de zon schijnen

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Lieshout – Wow! Wat was de tweede 
editie van Lieshout Cultinair een ge-
weldig feest. Het lijkt alsof het elk jaar 
lekkerder wordt. Met nieuwe deel-
nemers, die hun land van herkomst 
vertegenwoordigen, is het zelfs cul-
tureler geworden. Karel Huygens, 
van café ‘De Koekoek’, beloofde 
niets te veel: het was weer goed. 

Nieuwe ingrediënten
Wie had het durven dromen? Liet 
de weerkaart aan het begin van de 
week een trieste weersvoorspelling 
zien, naarmate het weekend dichter-
bij kwam, werd het beter. Alsof het 
zo moest zijn. In het wijkrestaurant 
‘De Laarbikker’ troffen Zely en Cidalia 
de voorbereidingen voor Braziliaanse 
hapjes en Mona en Ayan deden dit 
voor Somalië. Geconcentreerd, fana-
tiek en met plezier werden ruim 200 
snacks met exotische ingrediënten 
voorbereid. Een tijdrovende en span-
nende klus: zouden de mensen het 
lekker vinden? Gelukkig volgen de 
dag erop de nodige complimenten. 
En zo hoort het ook … 

Buurtvereniging Dorpsstraat/
Kuiperstraat
De organisatie van Lieshout Cultinair 
ligt in handen van buurtvereniging 
Dorpsstraat/Kuiperstraat en Karel 
Huygens. Een gouden combinatie 
blijkt. Kinderen genieten op gekleur-
de stoeltjes van het poppentheater 
Kris Kras uit Beek en Donk en/of la-
ten zich schminken. De mooiste cre-
aties lopen rond. Ondertussen halen 
de ouders, opa’s, oma’s en wie dan 
ook, een hapje bij één van de kramen. 
Daar wordt soms uitgebreid aan de 
koks gevraagd naar de ingrediënten 
van een bepaalde snack. En dat terwijl 
anderen zich meteen laten verrassen 
en hun tanden in iets nieuws zetten. 
Zoveel mensen, zoveel smaken. 

Muziek
En opeens is daar muziek en nog 

meer - ja, dat kon nog – sfeer in 
de Dorpsstraat. Rob van Daal uit 
Valkenswaard mengt zich al zingend 
tussen het publiek en laat hen mee-
deinen of mee neuriën. De polonaise 
wordt ingezet en het is warem-
pel een waar dorpsfeest. Sommige 
dorpsgenoten grijpen op uitnodiging 
van Rob zelf de microfoon om hun 
‘zangtalent’ door de Dorpsstraat te 
laten schallen. Het kan allemaal. 

Lieshout Cultinair 2016
Wie weet moet een kaartje voor 
Lieshout Cultinair 2016 qua for-
maat een stuk groter. Omdat er nog 
meer landen meedoen. Dat zou toch 
heerlijk zijn? Dit jaar hebben Italië, 
Somalië, Iran, Brazilië, Rusland, 
Thailand, België, Canada, Laos en 
China een glimp van hun keuken 
laten proeven. Lieshout Cultinair 
smaakt naar meer!

Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl
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Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Bij onze workshops zorgen wij voor de objecten, maar je kunt natuurlijk ook een eigen (klein) object mee 
nemen om tijdens de workshop te behandelen. Tip van de week verras iemand met een cadeaubon M@H

Op de 1e verdieping hebben wij een mooie ruimte speciaal ingericht voor onze workshops
en op het dakterras kan bij lekker weer worden genoten van een kaasje met een prosecco tijdens het drogen

De trend van dit moment is het opknappen 
van een item van bijvoorbeeld een kandelaar
tot zelfs complete meubelen met krijtverf.
Iedere zaterdag organiseren wij de workshop
MADE@HOME Krijtverf of structure.
Voor slechts € 25,00 euro per persoon 
kun je je via onze site aanmelden op kun je je via onze site aanmelden op 
www.dibv.nl/madeathome.htm 
Wij zorgen voor een lekker hapje en een 
drankje en natuurlijk krijg je je eigen creatie
mee naar huis.

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Workshop M@H krijtverf 
Op deze workshop leer je verschillende manieren 
om met krijtverf en wax objecten te behandelen.

Workshop M@H Structure
Bij deze workshop leer je om objecten te voorzien
van een stoere betonlook uitstraling.

Tijdens de laatste raadsvergadering 
op 28 mei, heeft het college van 
Burgemeesters en Wethouders van 
Laarbeek de Kadernota 2016 gepre-
senteerd. In dit document worden 
de hoofdpunten van het te voeren 
beleid en de financiële kaders voor 
2016 aangegeven. In de begeleiden-
de presentatie werd tevens verteld 
dat er in 2014 een positief resultaat 
is geboekt van 1,5 miljoen euro, met 
name gerealiseerd na de tweede 
tussenrapportage. Dit is iets waar 
we trots op zijn! Het toont aan dat 
we op de goede weg zijn. 

Onder het motto ‘Laarbeek Inves-
teert!’ wordt het grootste deel van 
de meevaller, 1 miljoen euro, direct 
weer geïnvesteerd in Laarbeek. Eén 
van de kernpunten die de coalitie 
hoog in het vaandel heeft staan, is 
duurzaamheid. Met het geld dat 
beschikbaar is, worden initiatieven 
vanuit de samenleving, de burgers, 
op het gebied van duurzaamheid 
gefinancierd. Duurzaamheid is ech-
ter een breed begrip. Alles wat te 
maken heeft met maatschappelijk 
verantwoord leven, milieu, ecologie 
en toekomstgericht denken wordt 
tegenwoordig onder duurzaamheid 
geschaard. De vraag om initiatieven 
van het college is daarom niet een-
voudig te beantwoorden. Daarom 
vinden we het belangrijk enkele 
voorbeelden te geven waar aan ge-
dacht kan worden:

• Jongeren en ouderen zijn kwetsba-
re groepen. Door recente bezuini-
gingen zijn diverse voorzieningen 
onder druk komen staan. In Laar-
beek zijn vele vrijwilligers  en man-
telzorgers actief die deze groepen 
ondersteunen. Deze groepen mo-
gen niet aan hun lot overgelaten 
worden, de samenleving is van 

hen afhankelijk. Zij dragen sterk bij 
aan een duurzame samenleving. 
Het beleid van de gemeente kun-
nen we met (een deel van) het be-
schikbare geld verder versterken. 

• Laarbeek kent een openbare ruim-
te die goed op orde is. Dit heeft 
echter een prijskaartje. Door opge-
legde bezuinigingen en strengere 
regels is dit hoge niveau steeds 
moeilijker te handhaven. Om de 
openbare ruimte op orde te hou-
den , willen we de Laarbeekse bur-
gers vragen hieraan bij te dragen 
en samen naar oplossingen te zoe-
ken. Zo houden we de openbare 
ruimte op orde en toekomstbe-
stendig. 

• We zien al jaren dat enkele ker-
nen binnen Laarbeek vergrijzen. 
We moeten het voor onze jeug-
dige inwoners interessant houden 
om in Laarbeek te blijven wonen. 
De voorwaarden om een hypo-
theek te ontvangen,  zijn echter 
steeds strenger geworden. Door 
het blijven verstrekken van star-
tersleningen kunnen we jongeren 
een steuntje in de rug geven om in 
Laarbeek te blijven. Zo houden we 
de kernen vitaal!

• De regering in Den Haag heeft ge-
meentes opgedragen om de hoe-
veelheid restafval 
in de toekomst 
sterk terug te 
dringen. Om 
dit te realise-
ren, loopt er 
in Laar-
beek 
i n -

middels al een proef. Dit moeten 
we verder optimaliseren. Ook het 
energieverbruik moet omlaag. De 
overheid heeft opgedragen dat 
woningen energiezuinig moeten 
worden. Dit zou kunnen leiden 
tot een bredere inzet van zonne-
panelen, warmtepompen en zon-
neboilers op het moment dat oude 
ketels worden vervangen. 

We hebben als ABL ideeën om het 
beschikbare geld goed en verant-
woord te besteden. We willen dit 
echter samen met u doen en we roe-
pen u daarom op om goede ideeën 
aan te dragen. U kunt op diverse 
manieren met ons in contact ko-
men. We zijn bereikbaar via internet 
(www.abllaarbeek.nl) of u kunt ook 
altijd langs komen op onze achter-
ban vergaderingen die in onder an-
dere de Mooilaarbeekkrant worden 
aangekondigd. 

De koffie staat klaar!

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

veelheid restafval 
in de toekomst 
sterk terug te 
dringen. Om 
dit te realise-
ren, loopt er 
in Laar-
beek 
i n -

1 miljoen euro investeren in duurzaamheid
LEZERSPODIUM

Laarbeek - Voor de woningzoe-
kenden in de gemeente Laarbeek 
gaat er vanaf 1 juli iets verande-
ren. Woningcorporatie woCom 
werkt voortaan met één woon-
ruimtebemiddelingssysteem voor 
haar hele werkgebied. Het ruime 
aanbod aan huurwoningen, koop-
woningen, garages, bedrijfsruim-
tes en nieuwbouwprojecten wordt 
in het vervolg gepresenteerd via 
één overzichtelijke website, www.
wooniezie.nl.

Vanaf 1 juli maakt woCom, voor 
het aanbieden van al haar wo-
ningen, gebruik van het digitale 
woonruimtebemiddelingssysteem 
Wooniezie. Een volledig geauto-
matiseerd en klantgestuurd sys-
teem dat meer mogelijkheden 
biedt en het vinden van een wo-
ning een stuk gemakkelijker maakt. 
Het systeem is al vanaf 2012 in 
gebruik in de gemeenten Asten, 
Cranendonck, Heeze-Leende, 
Helmond en Someren. Afgelopen 
jaar is Mierlo hierbij aangesloten 
en vanaf 1 juli komt daar ook de 
gemeente Laarbeek bij. 

‘Sneller en makkelijker’
Wooniezie is een verbetering 
voor de woningzoekenden in de 
gemeente Laarbeek. Tot nu toe 
werd er gewerkt met een distribu-
tiesysteem waarin alleen op basis 
van de opgebouwde inschrijfperi-
ode een woning werd toegewezen 
(het zogenaamde aanbodmodel). 
Wooniezie maakt echter gebruik 
van een combinatie van verschil-
lende modellen. Daardoor zijn er 
méér mogelijkheden om gericht 
en snel een woning te vinden, 
en draait het niet meer alleen om 

inschrijftijd. Ook zijn er model-
len die werken op basis van wie 
het snelst reageert of op basis van 
loting en is  er in het systeem re-
kening gehouden met bijzondere 
doelgroepen die via het optiemo-
del geschikte woonruimte kunnen 
vinden. 

Ruim aanbod en veel informatie
Rainier Sewalt, Teamleider Klant 
& Service bij woCom: “Wooniezie 
biedt de woningzoekende meer 
mogelijkheden om een passende 
woning te vinden. Het aanbod 
wordt dagelijks ververst, van elke 
woning zijn foto’s en plattegron-
den beschikbaar en woningzoe-
kenden kunnen door middel van 
tipberichten op de hoogte wor-
den gehouden wanneer een ge-
wenste woning beschikbaar komt. 
Wooniezie is transparant, gemak-
kelijk en woningzoekenden weten 
sneller waar ze aan toe zijn.” Op 
Wooniezie worden naast sociale 
huurwoningen, ook koopwonin-
gen, garages en bedrijfsruim-
tes aangeboden. Ook kan men, 
naast de beschikbare woningen 
van woCom, reageren op het 
woningaanbod van de twee deel-
nemende corporaties in Helmond: 
Woonpartners en Compaen.

Alle bij voormalig Woningstichting 
Laarbeek ingeschreven woning-
zoekenden zijn inmiddels persoon-
lijk geïnformeerd en verzocht hun 
inschrijving te controleren én te 
bevestigen. Hun opgebouwde in-
schrijftijd is naar boven toe gecor-
rigeerd om de slaagkans voor een 
woning gelijk te houden ten op-
zichte van de oude situatie. 

Aanbod huur- en koopwoningen 
voortaan op Wooniezie
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Sparta’25 presteert afgelopen 
weekend slecht, ELI promoveert 
net niet en VV Mariahout kan veel 
beter voetballen dan ze laten zien. 
Het is hondenweer in juni. Dan is 
het weer te heet, dan weer te koud, 
dan weer eens te droog, vervolgens 
weer  te nat. Het doucheputje van 
het zwembad zit verstopt en je hond 
stinkt. De boodschappen zijn te duur, 
de parkeerplekken op het Piet van 
Thielplein zijn allemaal bezet en de 
kleurstoffen van de Color Fun hangt 
nog in de struiken. De subsidies van 
de gemeente zijn te laag. Je kan niet 
zitten in de buurtbus en het bereik 
van de mobiele telefoons is om te 
janken. 

Brommen, lamenteren, zeuren, 
jammeren, morren, pruttelen, geef 
het maar een naam. Er wordt wat 
afgeklaagd in Laarbeek. En dan te 
bedenken dat Nederland tot de 
15 gelukkigste landen ter wereld 
behoort. Steen en been klagen, 
iedereen doet er aan mee en we 
schieten er niks mee op. Sterker, het 
kost alleen extra energie.

In uitzonderlijke gevallen mag 
iemand wel klagen. Zo sta ik laatst 
in een survivalshop en hoor een 
klacht van een parachutist. De 
verkoper hoort zijn verhaal aan en 
zegt: “U bent de eerste die bij ons 
komt klagen dat zijn parachute niet 
opengaat.” Op zo’n moment besef 
je dat klagen erg relatief is. Mensen 
klagen over geluidsoverlast door 
een feest bij de buren en hebben 
hier recht op, zeker als ze niet op 
het feest uitgenodigd zijn. Klagen 
is al zo oud als de weg naar Rome. 
De uitdrukking: ‘Als de boeren niet 
meer klagen en de pastoors niet 

meer vragen, dan nadert het einde 
der dagen.’ Beide beroepen nemen 
in aantal af, dus maar hopen dat 
niet alle gezegden werkelijkheid 
worden. 

In Jeruzalem staat nog 
een muur van een oude 
tempel en daar wordt wat 
afgekloegd, zoals de Belgen 
zeggen. Bij deze Klaagmuur 
wordt gebeden en 
geklaagd door met je 
bovenlichaam als een ja-
knikker op een neer te 
knikken. Het spel ‘Mens 
erger je niet’ spreekt 
zichzelf als rustgevend 
hulpmiddel in praktijk 
geheel tegen. Ikzelf 
smijt alle pionnen 
door de ruimte 
wanneer ik voor 
de vierendertigste 
keer van het bord 
gesodemieterd ben.

Bij de dokter mag je 
klagen. In ieder geval 
luistert hij en lost de 
klacht op en soms hoeft 
dat maar half. Zoals bij de 
man die zegt dat hij half-
doof is. Zegt de dokter: 
“Dat kan niet, of je bent doof 
of je bent niet doof.” Nee zegt de 
man: “Maar ik ben echt half doof.” 
“Okay, ga dan maar eens bij de 
deur staan en zeg mij na.”

De dokter zegt: “10”, de 
man zegt: “5”. De dokter 
zegt: “8”, man zegt: “4”. 

Dan heb je echt recht van 
klagen. 

Klaagcultuur Volgens P. Skauwe
COLUMN

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

Nu speciale 
vaderdagaanbiedingen

zondag 21 juni open van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag 21 juni
 BBQ-demo 

op de Monolith
verzorgd door:

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

Totale

leegverkoop
 met kortingen

tot 70%

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

Coaching of Mindfulness helpt
Individuele begeleiding start op elk gewenst moment

Groepstraining start op 17 september   

Klaar met piekeren!

BNI Rioja proost op 5 jaar vruchtbaar netwerken 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel – Vrijdagochtend 06.45 uur. 
Terwijl veel mensen nog liggen te sla-
pen, hebben ruim 40 ondernemers zich 
al verzameld bij Herberg de Brabantse 
Kluis in Aarle-Rixtel. Dit is iedere week 
vaste prik. Na een gezamenlijk ontbijt 
hebben zij hier wekelijks een inspireren-
de netwerkochtend. BNI Rioja heet hun 
chapter, vertegenwoordigd door onder-
nemers uit de regio Laarbeek, Gemert/
Bakel en Helmond. 

Wat is BNI?
BNI is een wereldwijde netwerkorga-
nisatie, die opgedeeld is in chapters. In 
Nederland kennen we ook tientallen 
chapters, waaronder BNI Rioja, officieel 
een chapter uit Aarle-Rixtel. Hierin zit-
ten diverse ondernemers, die geen con-
current zijn ten opzichte van elkaar. De 
chapter viert dit jaar het vijfjarig bestaan. 

Pitch
Nadat vrijdagochtend iedereen elkaar 
begroet heeft, wordt aangesloten bij 
het ontbijtbuffet. In carrévorm neemt 
iedereen plaats aan tafel. Het bestuur 
begroet de diverse oud-leden, die spe-
ciaal voor dit vijfjarig bestaan gekomen 
zijn. Ook de gasten – die uitgenodigd 
zijn door leden van BNI Rioja – worden 
welkom geheten. Na een officieel wel-
komstwoord mag iedereen zich presen-
teren. Elke ondernemer krijgt hiervoor 
een minuut de tijd. In deze pitch wordt 
geëindigd met een zoekvraag.  Zo sluit 
Henny van Moll, van Van Moll Financiële 
diensten uit Aarle-Rixtel, zijn minuut 
af met de vraag: “Ik ben op zoek naar 
ondernemers die een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering te duur vinden.”  Paul 

Hullegie van Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs uit Aarle-Rixtel 
laat aan de leden weten op zoek te zijn 
naar een huurder voor een bovenruimte 
voor bij hen in het pand en Toine van 
Schijndel van Autobedrijf Saro vraagt 
aan de aanwezigen naar mensen die een 
auto willen huren. Hij geeft aan dat dit 
een nieuwe service is, die zij sinds kort te 
bieden hebben. En zo heeft ieder lid een 
eigen presentatie met daarbij een eigen 
zoekvraag, die wekelijks verschilt. 

Prettige netwerkbijeenkomst
“Het is een heel fijne manier van net-
werken”, vertelt Klaartje van Ham, van 
Mentum Begeleiding uit Beek en Donk. 
“Het is een frisse start van je dag. De 
bijeenkomsten duren ongeveer 90 mi-
nuten. Je hebt daarna nog een hele 
dag om te werken. Dat is ideaal.” Ook 
Ardi Crooijmans van Outdoor Laarbeek 
uit Beek en Donk is te spreken over dit 

concept. “Ik ben nu zo’n anderhalf jaar 
lid en dat bevalt me heel goed. Het is een 
heel goede manier om jezelf – met daar-
bij je bedrijf – te presenteren.”

Aanbevelingen
Nadat iedereen zijn of haar pitch gehou-
den heeft, worden de aanbevelingen 
uitgedeeld. Naar aanleiding van de zoek-
vragen wordt gekeken of de leden elkaar 
onderling kunnen helpen. Op deze ma-
nier helpen zij elkaar aan werk en dit re-
sulteert in een omzetstijging voor je be-
drijf. Dat is waar de kracht van BNI in zit. 

Na een inspirerende ochtend vertrekt 
eenieder rond de klok van 09.00 uur 
naar zijn of haar werk, vol goede moed 
om de dag weer vruchtbaar af te sluiten.

Wil je meer informatie over BNI Rioja? 
Kijk dan op www.bni-nederland.nl. 

In carrévorm ontbijten de ondernemers van BNI Rioja met elkaar

Peter Verstappen, van Trovatello Verstappen uit 
Lieshout, geeft zijn aanbeveling aan een mede-chapterlid

Henny van Moll uit Aarle-Rixtel houdt zijn pitch

Vaderdagtip!
Polo’s, 

overhemden en 
korte en lange 

broeken 
Nu:

Kinderkleding 
korting 

tot 50%!

Hoogers Mode
Dames/Heren & Kinderkleding

Dorpsstraat 26 - Lieshout
0499 - 42 12 07
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Kedeng Kedeng... 
....Toet Toet

PuzzelpaginaPuzzelpagina

Heerlijke vissoep (pan)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 1 kg mosselen
• Scheutje witte wijn
• 125 gr ui
• 165 gr wortel
• 85 gr bleekselderij
• 400 gr aardappels, 
• 1,5 knoflooktenen
• 15 gr boter
• 50 gr bloem
• 2 l visbouillon 

    (4 blokjes)
• Peper en zout
• 350 gr zalmfilet

Spoel de mosselen in ruim koud water en controleer ze. Verhit de boter 
in een ruime pan. Voeg de mosselen toe en dek af met een deksel. 
Kook ze kort maar krachtig. Zodra ze open staan blus je ze af met witte 
wijn en zeef je direct de schelpen uit het kookvocht. Bewaar het vocht! 
Leg de schelpen waarin de mossel nog vastzit apart en zet die koel en 
afgedekt weg. Gooi de lege schelpen weg. Schil de ui, wortel, knoflook 
en de aardappelen. Was de bleekselderij en snijd alles in grove stukken 
van ca 2 bij 2 cm. Verhit de boter in een ruime pan. Voeg de gesneden 
groenten toe en fruit dit licht aan. Voeg de bloem toe en meng goed 
met een spatel zodat de bloem zich met de boter vermengt. Blus af 
met de visbouillon en met het kookvocht van de mosselen. Laat de 
soep op een rustig vuur 20 min doorkoken. Mix de soep met een staaf-
mixer fijn en zeef de soep door een fijne zeef.  Kook de soep vervol-
gens een beetje in. Snijd de zalm in gelijke blokjes en voeg toe aan de 
soep. kook nog 3 min door en mix de soep nogmaals. Breng de soep 
op smaak met peper en zout of voeg eventueel een scheutje cognac of 
vieux toe. Verdeel de soep en leg de mosselen erin.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Joost Duppen 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Emi van de Kerkhof

€15,00waardebonvoor de winnaar

...

Sudoku

de razende reporter

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

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

Drakenbootfestival

Kedeng Kedeng... 
....Toet Toet
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Onze Gus blijft zo lekker onder de mensen...

Woordzoeker
AFGROND

ANONIEM

BENEDEN

BOBSLEE

GLANZEN

GROEPEN

ISOLEER

JACHTEN

JACUZZI

KORTING

LAAGJES

LIEFDES

NOTITIE

OORZAAK

ORIGAMI

PLAFOND

POTLOOD

PRIJZEN

REKENEN

ROTONDE

SCHROOT

SIERAAD

UNIFORM

WEBSHOP

YOGALES

ZWEMBAD

Wat is Boerenkaas? Boerenkaas is kaas gemaakt van zogenaamde ‘rauwe’ melk: melk die geen enkele 
behandeling heeft ondergaan. Juist dát maakt – samen met de ambachtelijke bereiding – de smaak van 
boerenkaas zo rijk, krachtig en uniek. Alle smaakeigenschappen van de melk blijven namelijk behouden. 
De Europese Unie heeft de boerenkaas beschermd waardoor alleen Nederlandse 
kaas, die volgens traditionele en gecontroleerde bereidingswijze op de 
boerderij is bereid, mag worden verkocht als boerenkaas. Boerenkaas 
Jong Belegen, normaal kilo € 12,95, NU: kilo € 6,95! 
’t Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Boerenkaas: Mooi & Gezond

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFGROND ANONIEM BENEDEN
BOBSLEE GLANZEN GROEPEN
ISOLEER JACHTEN JACUZZI
KORTING LAAGJES LIEFDES
NOTITIE OORZAAK ORIGAMI
PLAFOND POTLOOD PRIJZEN
REKENEN ROTONDE SCHROOT
SIERAAD UNIFORM WEBSHOP
YOGALES ZWEMBAD

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

PEPSI, 7UP OF 
SISI FRISDRANK

fl es 1500 ml.

1.30-1.66

W 25 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

PER FLES

1 ,-
liter 0.67

Bijeenkomst Commanderij College: Pubers in de steigers
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk- Ouders van pubers 
krijgen te maken met een veranderend 
kind, dat op weg is naar de volwassen-
heid. Dat dit vaak met horten en stoten 
gaat, is veel ouders niet onbekend. In de 
aula van het Commanderij College werd 
door de oudervereniging een avond ge-
organiseerd rondom dit thema.

Helder
Aan de start van de avond stellen de 
diverse gemeentelijke vertegenwoordi-
gers van instanties die te maken hebben 
met jongeren zich voor. Overkoepelend 
werkt Linda Nouwen als contactpersoon 
voor het ‘Centrum voor jeugd en gezin’ 
van de gemeente Laarbeek. Zij heet de 
volle zaal met belangstellende ouders 
welkom. Vervolgens worden herken-
bare situaties nagespeeld door ‘Helder 

Theater’, een groep die zich richt op 
het aanschouwelijk maken van situaties, 
waarin jongeren terecht komen. Hestel 
Dadema speelt Annet, een moeder van 
een puberzoon, die zijn spreekwoorde-
lijke ‘kont stegen de krib zet’. Haar cola 
drinkende puberzoon wordt gespeeld 
door de in werkelijkheid al wat rijpere 
John, die zijn moeder duidelijk laat voe-
len dat hij de wijde wereld wil verkennen 
zonder zich aan de regeltjes te houden. 
Het hilarische spel van de twee acteurs is 
voor veel ouders erg herkenbaar. 

Kleine stapjes
De andere aansprekende spreekster was 
docent Riet Kooiman. Zij vergelijkt de 
puber met een gebouw dat in de stei-
gers staat. “Er staat geen bordje op de 
puber: Tijdens de verbouwing zijn we 
gesloten, nee, de verkoop gaat gewoon 
door”, legt Riet uit. “Een dier doet daar 
niet erg lang over, een rups wordt in een 
paar weken een vlinder en doet dat in 

stilte. Bij pubers heeft het een jaar of acht 
nodig om de overgang naar volwassene 
te realiseren en het gaat, in tegenstel-
ling tot de dieren, met ontzettend veel 
lawaai gepaard. De voor 80% van de tijd 
aan seks denkende puber heeft zo dus 
nog maar tien procent aandacht over 
voor jullie als ouders”, vertelt Riet, want: 
“Mag ik ook nog 10% overhebben voor 
wat ik ze op school allemaal moet le-
ren?” Haar advies aan de toehoorders 
komt erop neer om rekening te houden 

met de gedachtegang van het puberen-
de kind. “Het is belangrijker om goed te 
luisteren dan meteen met een oplossing 
klaar te staan. Laat het kind zijn eigen 
oplossing voor het probleem beden-
ken en kauw niet alles voor”, geeft ze 
de ouders mee. “Als je dan toch moet 
straffen, doe dat dan overzichtelijk met 
kleine stapjes en neem ze niet het inter-
net af voor een maand. Dat kan het in de 
steigers staande puberbrein namelijk niet 
overzien en dan explodeert het.”

Jammer
Het aangekondigde onderwerp van 
deze avond was ‘groepsdruk bij pubers’. 
Jammer genoeg is dit onderwerp om ver-
schillende redenen onderbelicht geble-
ven. Mocht u nog vragen hebben over 
dit onderwerp, dan kunt u deze stellen 
aan Linda Nouwen van het ‘Centrum 
voor jeugd en gezin’. Linda is bereikbaar 
op telefoonnummer 06-18310741. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Op Dalton-basisschool 
’t Otterke in Beek en Donk zijn ze trots, 
zeg maar gerust heel trots, op haar leer-
ling Sterre van Vugt uit groep 8 die sa-
men met haar vader op donderdag 4 juni 
de Alpe d’Huez heeft beklommen.

Grote uitdaging
Op donderdag 4 juni heeft Sterre van 
Vugt samen met haar vader Arjan van 

Vugt de Alpe d’Huez beklommen. Ook 
vorig jaar heeft vader Arjan de berg 
beklommen. Toen is een mooi bedrag 
opgehaald voor Jayden, leerling van ’t 
Otterke. Sterre is door deze prestatie van 
haar vader geprikkeld geraakt en had 
maar één wens: zelf ook deze zware klim 
te gaan maken. Zodoende is Sterre dit 
jaar op tijd begonnen met trainen en was 
ze op 4 juni helemaal klaar voor de uit-
daging. Voordat ze begon aan de klim, 
had Sterre nog contact via Skype met alle 
kinderen van ’t Otterke. Na een groot 

aanmoedigingsapplaus van alle leerlin-
gen is Sterre toen aan de grote uitdaging 
begonnen.

Prachtig resultaat
Het resultaat mag er zijn want  Sterre 
heeft niet één maar zelfs twee keer de 
berg beklommen!  Vader Arjan had 

samen met ’t Otterke een brief opgesteld 
zodat ouders Sterre konden sponsoren. 
In totaal heeft Sterre een bedrag van 
maar liefst €350,- bij elkaar gefietst, een 
prachtig eindresultaat!

Verrassing
In het bijzijn van Omroep Kontakt, 

familie en alle kinderen en leerkrachten 
van ’t Otterke vertelde Sterre afgelopen 
maandagmorgen hoe zwaar het was ge-
weest maar ook hoe trots zij is op haar 
prestatie. Tot haar grote verbazing en 
onder een luid en welverdiend applaus 
kreeg Sterre vervolgens een cheque ter 
waarde van €350,- uitgereikt. 

Daltonbasisschool ’t Otterke doneert een prachtig bedrag aan het KWF!

Sterre toont vol trots de door haar ontvangen cheque

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

AANBIEDINGAANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

Gemarineerde varkenslappen         
500 gram  € 5,95     

kilo  € 5,50

4 Gehaktballen + 
4 zigeunervinken 

€ 5,00   

MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
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Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond

Evenementen juni watermaand

Zaterdag 20 juni
Scholenzeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk
Schoonduiken kanaal   Kanaal Helmond-Laarbeek 
Excursie Helmondse Stadsbrouwerij Haagse Beemdweg 28D  Helmond 
Reddingsdemonstraties  Kanaal thv kasteel  Helmond 
Opening nieuwe duiklocatie Kanaal bij Cacaofabriek  Helmond 

Zondag 21 juni
Dorpszeskamp KPJ  KPJ-terrein   Beek en Donk 
Open dag Natuurtuin ‘De Robbert’ Vinkelaan/Kemenadelaan  Helmond
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond

Maandag 22 juni
Plaatsing blauwe kraan  Kanaal thv Van Thiel  Beek en Donk 

Donderdag 25 juni
Kennismaken met de duiksport Zwembad De Wissen  Helmond 

Kijk voor de meeste actuele agenda en tijden op www.juniwatermaand.nl

Zaterdag 27 juni
Modderdag   Kinderdagverblijf ’t Heikantje Aarle-Rixtel
Splash!!    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein   Beek en Donk
Excursie Helmondse Stadsbrouwerij Haagse Beemdweg 28D  Helmond
 
Zondag 28 juni
Splash!!    Dijkstraat / Beekse Brug  Beek en Donk
Watermeloen snijden  Elzas Passage   Helmond
Bedovo Beachtoernooi  Heuvelplein    Beek en Donk
MTB-veldtoertocht  Vertrek Grand Café Stout  Aarle-Rixtel
Lichtbeeldenshow  Kouwenbergs Kerkje  Aarle-Rixtel 
Kiki AHOI Musical  De Dreef   Aarle-Rixtel
Muziektuinconcerten  Muziektuin   Beek en Donk 
RCL Wandeltocht Runnersclub RCL accommodatie  Lieshout-
        Mariahout
Carat-Concerten   Carat-Paviljoen, Warande Helmond 
Opening en rondje 
Waterpoortroute  Outdoor Laarbeek  Beek en Donk 
Brabants Musik Fest  Brabantse Kluis    Aarle-Rixtel 
Koopzondag thema ‘water’ Stadscentrum   Helmond

de blauwe kraan
za

20 juni

ma
22 juni

za/zo20-21 juni
Scholen- en dorpszeskamp 
KPJ Beek en Donk

Schoonduiken oude tak Zuid-
Willemsvaart Laarbeek en Helmond

Locatie:    KPJ-terrein, Heereindsestraat, Beek en Donk
Tijdstip:    Hele dag

Meer info: www.kpjbeekendonk.nl

Op zaterdag 20 juni vindt op het KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 
in Beek en Donk een Scholenzeskamp voor de Laarbeekse jeugd 
plaats (groep 5/6, groep 7/8). Veertig teams strijden om de met een 
zestiental spellen voor de eerste plaats. Ongeveer tweederde van 
de spellen staan in het teken van water. ‘s Avonds wordt afgesloten 
met een spetterende feestavond ‘Zwinkslag’. Elk jaar is dit weer een 
geslaagd evenement met een gezellige avond, iets wat je zeker niet 
mag missen! 

Op zondag 21 juni vindt op het KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 
in Beek en Donk een Dorpszeskamp plaats. In dit jaarlijks terugke-
rende evenement wordt gestreden in 2 categorieën, namelijk tus-
sen teams van 12 t/m 15 jaar en teams vanaf 16 jaar. Ongeveer 40 
teams doen mee en spelen een zestiental spellen. Tweederde van de 
spellen staat in het teken van water. 

Tijdstip en locaties: 
9.30–14.00 uur:  schoonduiken tussen Aarlese brug en Sluis 7 
11.30-12.30 uur: schoonduiken tussen kanalenkruising en Aarlese brug
13.30 uur:   berging door Discovery Dive 50 meter boven de Aarlese 
 brug (richting Helmond)
15.00 uur: opening duiklocatie (incl. duiktrap) bij het kanaal bij  
 de Cacaofabriek in Helmond
Vanaf 15.00 uur:  demo’s door duikers
16.00-17.00 uur: schoonduiken kanaal ter hoogte van Cacaofabriek  
 
Duikvereniging Discovery Dive heeft het idee opgepakt om sa-
men met de Gemertse watervrienden en nog drie andere duikvereni-
gingen de oude tak van de Zuid-Willemsvaart schoon te duiken. Met dit 
duikevenement wordt ook voorlichting gegeven over bewust omgaan 
met het milieu, daarnaast is er een tentoonstelling over de geschiedenis 
van het kanaal en zullen de duikers uitleggen hoe duiken werkt. Tijdens 
het duikspektakel zal ook een bijzondere ‘berging’ plaatsvinden. Er zijn 
een tweetal informatiepunten: 1 bij het gildehuis en 1 ongeveer 50 me-
ter boven de Aarlese brug. 

Ook Cendra sluit aan bij het duikspektakel. Zij zullen de duikers helpen 
bij het bergen van afval uit het kanaal en bemannen bij het informatie-
punt in het gildehuis een stand voor stichting Opkikkertje. 

Extra bijzonder:
Op 20 juni zal ook Rijkwaterstaat met groot materieel onderhoud plegen 
aan de Aarlese brug. Iedereen die graag eens wil weten hoe dit in zijn 
werk gaat kan hiernaar komen kijken en eventueel nadere uitleg krijgen. 

Locatie:  Zuid-Willemsvaart thv kruising Pater Leeuwstraat/  
 Kapelstraat
Tijdstip: 9.30 uur offi cieel moment (voor geïnteresseerden die de 
 plaatsing eerder willen bekijken vanaf 8.30 uur)

Meer info: www.laarbeek.nl

De ‘blauwe kraan’ die de gemeente heeft overgenomen van Hitmetal is 
in oude luister hersteld. Vanwege zijn cultuurhistorische waarde wil de 
gemeente de kraan graag behouden en krijgt hij een nieuwe toekomst. 
Niet als transportmiddel, maar als cultureel industrieel erfgoed.
Op maandag 22 juni wordt de kraan op een mooie zichtlocatie aan de 
Zuid-Willemsvaart geplaatst. Vanaf de wal ter hoogte van de kruising 
Kapelstraat / Pater de Leeuwstraat kunt u de plaatsing goed volgen. 
Dit is tegenover de locatie waar de kraan komt te staan. Parkeren is 
mogelijk langs het kanaal. Vanaf 8.30 uur wordt de blauwe kraan op 
de transportwagen geplaatst, vanaf 9.00 uur wordt hij verplaatst naar 
de Bosscheweg en hijsklaar gemaakt. Om 10.00 uur wordt de kraan op 
zijn nieuwe positie gehesen.
 
De loskraan en de hoge ijzeren loopbaan werden aan het begin van 
de 20e eeuw gebouwd voor de fi rma Van Thiels Draadindustrie. Hij 
diende voor het lossen van schepen met grondstoffen voor de fabriek, 
vooral rollen walsdraad. Tot in de jaren 1980 werd de kraan intensief 
gebruikt.

Kijk voor meer informatie over de evenementen op www.juniwatermaand.nl

JAN RENIER SWINKELS 
DIRECtieVOORZITTER BAVARIA

“De Laarbeekse grond herbergt water van topkwaliteit. 
Daar zijn we als bierbrouwer zuinig op.”

sponsoren juni watermaand
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Schoonmaken 
kanaal tijdens juni 
watermaand

Vóór de wedstrijd
Om 13.00 uur melden teamleden 
van beide teams zich in het ‘Bavaria 
Boathouse’ aan het Havenplein. De 
Helmondse teamleden hebben een 
roze shirt aan en het Laarbeekse team 
draagt een groen shirt, alle met het 
opschrift ‘Juni Watermaand’.  De sfeer 
in het Bavaria Boathouse is gemoede-
lijk en ontspannen. Wethouder Frans 
van Zeeland is zelfs zijn directe tegen-
stander van vandaag, burgemeester 
Blanksma,  behulpzaam bij het omdoen 
van haar polsbandje. 

Tactiek
Het is allemaal schijn! Als 
DeMooiLaarbeekKrant even later aan 
wethouder van Zeeland vraagt naar de 
tactiek wordt hij behoorlijk fel: “Als wij 
niet kunnen winnen, zorgen we ervoor 
dat zij ook niet kunnen winnen ”, zegt 
hij dreigend. “Maar wij winnen ge-
woon hoor”, voegt hij er geruststellend 
aan toe. Burgemeester Ronnes is de rust 
zelve. Als ‘non playing captain’ is hij vol 
vertrouwen over een goede afloop. Hij 
heeft ingeschat dat zijn sportieve kwali-
teiten niet hoog genoeg zijn om ook zelf 
plaats te nemen in de boot. Hij heeft 
een taak als teambuilder en aanjager.  

Burgemeester Elly Blanksma zegt dat 
ze een dubbel gevoel heeft “Per slot 
van rekening ben ik toch geboren en 
getogen in Laarbeek”, zegt ze. Als 
DeMooiLaarbeekKrant voorzichtig 

oppert om dan volgend jaar mee te 
peddelen in de boot van Peel 6.1, lacht 
ze vriendelijk. “Maar ik ben wel een 
beetje zenuwachtig”, bekent ze.

“Als wij niet kunnen 
winnen, zorgen we 

ervoor dat zij ook niet 
kunnen winnen“

Vriendelijke welkomstwoorden
Namens de organiserende Rotaryclub 
heet Jan-Pieter Mönnink beide teams 
welkom. Burgemeester Blanksma bena-
drukt in haar welkomstwoord de ver-
bondenheid van Laarbeek en Helmond 
door een kanaal. Maar als zij zich hard-
op afvraagt: “Van wie is dat kanaal?”, 
wordt pas duidelijk waar het bij deze 
race om gaat. 

Ook burgemeester Ronnes roemt 
de verbondenheid en de samenwer-
king van de buurgemeenten. Hij be-
antwoordt de hoge inzet van zijn 
Helmondse collega door te wijzen op 
het gevaar van onderschatting. “Als 
het gaat over het kanaal, maak je in een 
kleinere gemeenschap als Laarbeek, on-
gekende krachten los”, waarschuwt hij. 

De race Helmond versus Laarbeek
Om 13.50 uur peddelen de twee dra-
kenboten rustig naar de start. De 

gezichten van beide teams staan strak. 
De lucht is blauw, de zon is fel en het 
kanaal ligt er rimpelloos bij. Aan beide 
zijden staan toeschouwers rijen dik. Als 
het startschot klinkt, neemt Helmond 
meteen een voorsprong maar de 
Laarbeekse boot krijgt  halverwege 
de slag te pakken en begint aan een 
inhaalrace die zijn weerga niet kent. 
Opgezweept door trommelaar Jos 
Gruijters,  passeren zij als eerste de fi-
nishlijn met een voorsprong van ruim 
twee seconden!

“Als het gaat over het 
kanaal, maak je in een 
kleinere gemeenschap 

als Laarbeek ongekende 
krachten los“

Na de race
Na de race bedanken de teams elkaar 
sportief. De opluchting en de blijd-
schap bij het Laarbeekse team zijn 
groot. Het kanaal is toch weer voor 
even veilig gesteld. De verslagen-
heid bij het Helmondse team is ge-
ring. Het was immers een ludieke 
wedstrijd tussen twee buurgemeen-
ten die niet zonder elkaar kunnen en 
is zeker voor herhaling vatbaar . Het 
Bavaria Boathouse stroomt weer vol 
en de gemoedelijkheid keert weer. 

     Vervolg voorpagina

Spannende strijd tijdens Drakenbootfestival

Evenementen juni watermaand

Aarle-Rixtel - Het is watermaand en 
daarom heeft de gemeente Laarbeek 
Discovery Dive gevraagd te helpen 
bij het schoonmaken van het kanaal 
bij Aarle-Rixtel.

Discovery Dive is een hele actieve 
vereniging met veel Laarbeekse le-
den. Zij hebben zich als doel gesteld 
om hun leden zoveel mogelijk te la-
ten duiken en daarnaast zoveel mo-
gelijk activiteiten te plannen voor de 
leden. Discovery Dive verzorgt duik-
opleidingen aan hun leden waarbij ze 
jaarlijks een aantal open wateroplei-
dingen weggeven aan nieuwe leden.

Graag willen zij iedereen die interesse 
heeft uitnodigen om kennis te ma-
ken met hen en met hun sport. Dit 
kan op 20 juni vanaf 10.00 tot 14.00 
uur bij de Aarlese brug (Havenweg). 
Hier zijn leden aanwezig om te laten 
zien hoe mooi Nederland onder wa-
ter is en natuurlijk om al uw vragen 
over duiken te beantwoorden. In het 

kanaal zijn deze dag ook volop dui-
kers actief en zij hopen u hier te kun-
nen verwelkomen. 

Meer informatie over Discovery Dive 
vindt u op www.discoverydive.nl 

Aarle-Rixtel - Met de boot naar 
Amerika. Een week lang op volle zee. 
Dat is lang niet altijd een feest. De da-
mes op de luxe bovendekken vragen 
zich af hoe ze het een week uithouden 
zonder de schoonheidssalon en de win-
kels om te shoppen. De arme sloebers 
op de benedendekken hebben vooral 
honger. De matrozen schrobben en 
boenen er vlijtig op los. Iedere groep op 
het schip zingt zijn eigen lied. Zouden 
ze het uithouden samen tot in Amerika? 

In het kader van Juni Watermaand 
speelt en zingt KiKo op zondag 28 juni 
de musical ‘KiKo Ahoi’ in de toneelzaal 
van de Dreef in Aarle-Rixtel. Er zijn 
twee voorstellingen: om 11.00 
en om 13.00 uur. Een vrolijke 
voorstelling voor jong en 
oud. De toegang is gratis.

Dit najaar viert KiKo haar 
10-jarig bestaan met een 

bijzondere activiteit voor al haar leden. 
Kom ook zingen bij KiKo en vier dit feest 
met ons mee. KiKo repeteert iedere 
dinsdagavond in De Dreef. Op dinsdag 
30 juni zijn er open lessen. Van 18.00 tot 
18.45 voor kinderen van groep 3 t/m 
groep 5, van 18.45 tot 19.45 voor kin-
deren van de groepen 6 en 7, van 19.45 
tot 20.45 voor kinderen van groep 8 en 
ouder. Maar ook na de zomervakantie 
ben je natuurlijk van harte welkom om 
een keer te komen meezingen.

Voor meer informatie zie 
www.kikolaarbeek.nl

KiKo Ahoi! Een leuke 
familievoorstelling
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ZOMER SALE 
50% korting op de hele collectie*

*m.u.v. basics, riemen en tassen

Bij besteding van €25,- of meer 

gratis zomerhoed

vanaf vrijdag 
19 juni

Smalleweg 45b  -  Beek en Donk  -  0492 - 46 25 89

Bij Tok Tokkie kinderopvang is ieder-
een welkom, iedereen is goed zoals hij 
of zij is en we accepteren elkaar. We 
bieden opvang voor kinderen van 0 tot 
13 jaar in drie verschillende groepen. 
We hebben bewust gekozen voor een 
babygroep met 9 kinderen van 0-2 jaar, 
een peutergroep met 14 kinderen van 
2-4 jaar zodat ieder kind op hun eigen 
niveau en leeftijd zijn of haar aandacht 
en tijd krijgt. 

De buitenschoolse opvang is verdeeld 
over twee ruimtes met in totaal 20 kin-
deren zodat je na school lekker kunt 
doen waar je zin in hebt onder begelei-
ding van de vaste leidsters die je net uit 
school hebben gehaald.

Vanaf het begin is onze visie “laat kin-
deren kind zijn” en daar staan we nu 
nog steeds achter. Er wordt al zoveel 
verwacht van die kleintjes dat er bijna 
geen tijd meer overblijft om gewoon 
lekker te spelen en echt kind te zijn. Bij 
mooi weer lekker buiten spelen maar 
ook in een regenbui eens met je regen-
laarsjes staan te springen in de plassen. 
Huilen als je verdriet hebt maar ook lek-
ker lachen en plezier maken. Dit alles 
in een vertrouwde omgeving omringd 
door vaste, vertrouwde leidsters. Iedere 
keer dezelfde gezichten als je komt 
spelen zodat je je als kind meteen weer 

thuis voelt. Wij bieden een warm nest 
aan alle kinderen zodat ze de mogelijk-
heid krijgen om zich te ontwikkelen. 
We geven de kinderen handvaten  om 
te groeien en zichzelf te ontplooien.

Is je interesse gewekt en ben je 
nieuwsgierig naar betaalbare, per-
soonlijke opvang in een vertrouwde 
omgeving met vaste gezichten voor je 
kind?    Dan ben je van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen bij Tok 
Tokkie kinderopvang. We zijn geves-
tigd aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. 
Je kunt ons ook bereiken via de mail 
(info@toktokkiekinderopvang.nl) of te-
lefoon (0492-386222).

Advertorial

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

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

auto 
onderdelen

Nieuw onderkomen voor Aarlese Heemkundekring
Aarle-Rixtel - De Aarlese heemkunde-
kring heeft een nieuw onderkomen: 
Heemhuis Barthold van Heessel,  ge-
vestigd in Hoeve Ten Coudenberge 
aan de Kouwenberg. Het monumen-
tale pand is eigendom  van Ted en 
Marleen Hegeman-Swinkels. 

Toen Ted en Marleen hoorden dat de 
heemkundekring de huidige heem-
kamer moest gaan verlaten boden zij 
spontaan het genoemde pand te huur 
aan. In het voormalige winkelpand/
herberg zijn nog oude bouwelementen 
aanwezig, waaronder een 15e eeuw-
se kelder met tongewelf. Toevallig 
werd de naamgever van de heem-
kundekring, Barthold van Heessel, in 
1659 eigenaar van dit pand, toen hij 
dat kocht bij de uitverkoop van het 
Convent van Binderen.

Ten huize van Diana van de Laar (pen-
ningmeester) aan de Kerkstraat werd 
maandagavond (tijdens een feestelijke 
bestuursvergadering) de huurover-
eenkomst getekend. Het huurcontract 
gaat per 15 juni in.

Overigens, de heemkamer heeft 
tot 1 maart 2016 uitstel gekregen 
om de huidige heemkamer aan de 
Bosscheweg te ontruimen en het nieu-
we onderkomen geschikt te maken. 

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nl
0620978305   bmt.driessen@gmail.com
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Annie Bijnagte 

Deze koptekst schrééuwt om toe-
lichting want Benidorm wordt vaak 
onterecht negatief in de publiciteit 
gebracht. Ik woon ongeveer dertig 
kilometer van deze bekende bad-
plaats en ik kan niet anders schrijven 
dan dat het een hele gezellige stad is 
met meerdere gezichten. Het oude 
centrum heeft een levendig shopge-
bied waar je goedkoop kunt scoren, 
bijzondere tapastentjes, paëlla-res-
taurantjes, een superleuke boulevard 
en een breed zandstrand wat in de 
zomer opgaat in een hoeveelheid 
kleurrijke parasolletjes. Het mag gek 
klinken, maar in Benidorm is het altijd 
een paar graden warmer dan in mijn 
woonplaats Lliber. Door het zachte 
klimaat is het een ideale plek voor 
overwinteraars. Het winterpubliek is 
overwegend gepensioneerd terwijl 
het zomerpubliek duidelijk jonger is. 
Ik hou van het winterse, rustige en 
beetje gezapige Benidorm. Een slim-
me Nederlander is daar scootmobiels 
gaan verhuren per halve dag. Tegen-
woordig zijn ze zélfs in duo-uitvoering 
verkrijgbaar en die kunnen ze niet 
aangesleept krijgen… whaháááhhh! 
Als processierupsen zoeven die din-
gen over de boulevard want wer-
kelijk iedereen lijkt zich in Benidorm 
per scootmobiel te verplaatsen, als 
tuk-tuk van de Costa-Blanca. Het 
zomerpubliek en drukke Benidorm 
spreekt mij persoonlijk niet zo aan. 

De nacht verandert iedereen, maar 
voorál Benidorm. Topless-dames 
staan als propper voor iedere dan-
cing en vooral Engelse jeugd geniet 
van het excentrieke nachtleven wat 
Benidorm te bieden heeft. Voor mij 
is dat compleet Carnaval-in-Rio want 
iedereen gaat Carnavalesk gekleed. 
Het moet vooral bloot of pikant zijn 
en dat zijn dé sleutelwoorden voor 
ideale vrijgezellenparty’s. Je kunt er 
niet zijn of er loopt wel een groep 
uitgedoste ze-kennen-me-hier-tóch-
niet-vrijgezellen rond…
Op een zonnige middag zat ik met 
een vriendin aan de Sangria op de 
boulevard van Benidorm, toen een 
groep Chippendales kwam aanlopen. 
Ze waren nagenoeg allemaal naakt! 
Nou was het wel snikheet, maar tóch. 
Ze hadden allemaal een cowboyhoed 
op, laarzen en een niets-verhullende 
string aan in fluoriserend groen, roze 
of geel. De een met stropdas, de an-
der met bretels (zie je het voor je), het 
was té komisch om te zien. Ik begon 
spontaan het liedje van Ria Valk te 
blèren: “Ik wil een Cohóówboy als 
man. Ik wil een Cohóóóówboy als 
mahan”. Over Benidorm basterds 
gesproken! Het uitgelaten stel dook 
naast ons neer op het terras en wij 
lieten ons het uitzicht welgevallen. 
Het bleek een Engelse vriendengroep 
te zijn waarvan er eentje op trouwen 
stond. We kwamen aan de praat en 

voordat we het wisten stonden we 
allemaal te dansen op de vrolijke we-
reldhit HAPPY van Pharell Williams. 
We gingen helemaal uit ons dak en 
namen afscheid van de groep die per 
se onze Sangria wilde betalen. Na 
onze shopmiddag zagen mijn vrien-
din en ik dezelfde groep mannen in 
duo-scootmobiels door de straten 
zoeven. Ze hadden bekijks genoeg. 
Hoezo Benidorm basterds (knipoog)! 
Adios!  

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

Luchtpost

Benidorm basterds

spanje

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

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

Annemieke de Jong 
ziet Sarah!

Proficiat

Lieve papa Maurice,
Van harte profi ciat met je 40ste 
verjaardag!
Liefs van Marius, Ingmar, Marit en 
Ingerborg

tussenwoning  Margrietstraat 18
 Beek en Donk  

€ 154.500,00

TE KOOP

M. van Lieshout Vastgoed BV  Tel. 06-14812916

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

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

AANGEBODEN

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493
Ik heb nog enkele uurtjes over op vrijdag-
middag om te helpen in het huishouden. 
Ruim 18 jaar ervaring. Zoekt u nog hulp? Tel. 
06-28658260

Zes gebruikte ijzeren badkuipen, eventueel 
te gebruiken als voerbak voor vee. Meer 
info, tel. 0492-461617

Gratis af te halen; Complete Super 8 fi lmset; 
2 camera’s, 2 microfoons, 2 lampen, projec-
tor en viewer. Bandrecorder Aristona met en-
kele banden, werkend. Bellen tot 21.00 uur: 
06-21603959

Gratis af te halen: ongeveer 30m2 
waaltjes in Aarle-Rixtel. Tel: 0492-383236 

GEVONDEN
Gevonden op straat in Mariahout; kinder-
sportbroek van PSV en 2 sokken. Ben je deze 
verloren? Tel. 0499-422514

Zondag 7 juni is op het zandpad voorbij de 
Laarbrug in Aarle-Rixtel een herenhorloge 
gevonden. Voor info bel 06-83970162

Sleutelbos met twee sleutels en een blauw 
met witte button. Verloren op zondag 7 juni 
in de middag, waarschijnlijk op het Hugo Thij-
senplein. Tel: 0492-462773

Sleutelbos met twee sleutels. Gevonden 
tegenover het gemeentehuis op het voetpad 
vrijdag 12 juni. Tel: 0492-832182 (kantoor 
MooiLaarbeek) 

Sleutelbos met drie sleutels. Gevonden in 
parkje Lage Heesweg vlakbij speeltuin Octo-
pus. Maandagmiddag 15 juni rond 16.30 uur. 
Tel: 0492-832182 (kantoor MooiLaarbeek)

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalen, defecte elektro en ook 
inkoop spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. 
Tel. 0492-464791 of Mob. 06-30615708

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijnseels) 
haalt nog altijd zoals vanouds uw gebruikte 
goederen op. Bellen naar 0492-368747. Win-
kel open van ma. t/m za. 9.00 - 16.00 uur. 
Leije 6, Gemert

OVERIG

Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, € 4,- p.p. 
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekkend-
onken Liempde 0411-631474

Garageverkoop op zondag 28 juni van 
10.00 tot 15.00 uur bij diverse woningen 
in de Nieuwstraat in Lieshout.

Buiten vlooienmarkt zondag 14 juni van 
10-16u achterterrein de dommel Ben-
nekelstraat 131 Eindhoven. Er zijn nog 
enkele kramen te huur, kraam huren of 
inl: 06-81135591 www.vandersteeneven-
ementen.nl

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde za-
terdag van de maand. 20 juni / juli NIET / 
15 aug.  van  10.30 tot 11.30 uur. 

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

TE KOOP  
Voor een nieuwe of gebruikte: scootmobiel 
-rolstoel of rollator tegen de laagste prijs. 
Scootmobieladvies - MELL  in Helmond. 
www.scootmobieladvies.gratis, 0492-
599930 of mob. 0613188117

Let op: diverse aanbiedingen o.a. voor 
Vaderdag, bloeiende lavendel  13cm pot 
€1,49, stamfuchsias en oleanders, Engelse 
geurende stamrozen € 19,95 A-kwaliteit. 
Ook alle soorten groente/ kruidenplan-
ten en zomerbloeiers. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Voor Vaderdag: Bloeiende lavendel, 13cm 
pot € 1,49. Alle soorten zomerbloeiers, 
kuip en perkplanten, stam en struikrozen. 
Vaste planten, coniferen heesters, fruit-
laan en parkbomen, haagbeuken, ligusters, 
laurier. Buxus en taxus in alle maten. Gro-
encentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
Oneven weken t/m 49,2015 Te koop: 
jonge bruine legkippen, volledig ingeënt. 
Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

Tandemaanhanger te koop. Lengte: 
2,50m. Breedte: 1,30m. Tel. 0492-464822 
na 19.00 uur.

Diepvrieskist te koop, merk ‘Liebher’. In-
houd 272 liter. Prijs: €25,00. Tel. 0492-
463012 / 06-16084982

Waterornament, bestaande uit drie ver-
schillende maten ballen (25, 35 en 45 cm). 
Inclusief: steentjes, rooster, kuip en pomp. 
Zelf op komen halen. €100,00. Tel. 06-
53438760

Te koop junior autostoel Römer VIP 15-36 
kg. Kleur antraciet/grijs. Prijs: €17,50. Tel. 
0492-465742

Te koop: Mooie eiken eethoek, ronde ei-
ken salontafel €20,00. Tel. 06-36507901

Te koop: Keukenhulp (mixer, etc.) €15,00, 
warmtelamp (niet gebruikt) €15,00, nieu-
we plastic hoes voor tuinmeubels €15,00. 
Tel. 06-36507901

Caravan 3 tot 4 personen. Merk: Home-
Car. Type: Rally 422 t. Datum: 6 juli 1984
t.e.a.b. Inlichtingen: 0499473053 

Mooie Bobike fi etsstoel achter met ATB 
beugel erbij. In uitstekende staat €30,00. 
Tel: 06-30936291.

Donkerbruine leren 2-zitsbank. Breed: 
165 cm. In zeer goede staat. €195,00. Tel: 
0492-462643

Te koop: jonge poesjes. Tel: 06-22849257

VERLOREN  
Verloren in Aarle-Rixtel op 4 juni. Roze 
hondenriem met kokertje voor poepzakjes. 
Graag telefoontje op 06-23338723

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Proficiat 
met het 
behalen 
van je 
diploma.
Succes 
op de 
PABO

Een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  
0492-381217  •  www.heikantje.nl

Buitenschoolse opvang 
& Kinderopvang

ModderDag op ‘t Heikantje 
Aarle-Rixtel – agrarische kinder-
opvang ‘t Heikantje doet weer 
mee aan nationale ModderDag. 
Dat betekent dat op zaterdag 
27 juni tussen 12.00- en 14.00,  
kinderen met zand en water spe-
len. Alle kinderen van Laarbeek 
en omstreken lekker vies mogen 
worden in de modder.

Water en zand, dat is alles wat kinderen nodig hebben om in de waterweek eindeloos te 
spelen. Moddersoep maken, glijden over de waterbaan of gewoon een heerlijk zandtaartje 
maken met takjes en blaadjes.

De gedachte achter ModderDag is om de kinderen weer in contact te brengen met de na-
tuur. Een positieve verbinding maken tussen kinderen en de omgeving. Juist in een tijd dat 
kinderen veel tijd binnen (achter televisie en computer) doorbrengen.

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen én volwassenen wat modder is, hoe je er mee kunt 
spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijkse leven.

Bent u geïnteresseerd of wilt u zomaar even komen kijken? Schroom niet en loop 27 juni 
even binnnen.

27 juni 2015

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

Op de foto van vorige week kwam helaas geen reactie. Het was de kleuterklas van 1964 uit Mariahout. 

Enkele namen van personen die op de foto staan:    

Tiny Schepers, Hannie Kuijpers, Jo-
hanna Egelmeers, Peter Hagelaars, 
Friedus Leenders, Hans van Melt-
foort, Ellie van Hoof, Adrie Bek-
kers, Mien Franssen, Henriette van 
Eindhoven, Rian Verbakel, Wilma 
Donkers, juf Bartels, Annet Dek-
kers, Hannie Heesakkers, Willemien 
Kruijssen, Jan Gilsing, Jan van de 
Beerendonk, Henk van Duijnhoven, 
Marianne Bouwdewijns

Historische beeldenAarle-Rixtel – De reggae en ska bandjes 
zijn geboekt, de rood-geel-groene vlag-
gen gestreken. De kaartverkoop verloopt 
voorspoedig. Nu alleen nog hopen dat de 
zon schijnt tijdens de derde editie van het 
Laarbeekse reggae en ska festival dat zon-
dag 21 juni vanaf 14.00 uur plaatsvindt aan 
de Schoolstraat te Aarle-Rixtel, ter hoogte 
van OJA.

Programma
Lowman wordt geopend door Natural 
Nation. Deze lekkere roots reggaeband uit 
Rotterdam brengt meest eigen nummers met 
een traditionele ‘rootsy’ sound en dancehall 
flavor.

Als tweede betreedt  Rude Rich and the High 
Notes het podium. Deze Nederlandse band 
is geliefd in binnen- en buitenland om zijn 
early reggae, rocksteady en authentieke ska 
met de vetste sound. Rude Rich and the High 
Notes heeft al op menig Europees podium en 
festival gespeeld en in de loop der jaren di-
verse albums uitgebracht. De bandleden, die 
hun sporen ruimschoots verdiend hebben 
in de internationale reggae-scene, laten het 
publiek genieten van de alom geliefde ‘old 
school’ reggae uit de jaren ’60 en ’70.

Pak een pan, doe er wat ska en rocksteady 
in uit de jaren ’50 en ’60, mix dit met wat 
reggae, rhytm & blues en wat Caribische 
klanken, even mengen en aan de kook bren-
gen! Dat is de sound van de afsluiter van het 
festival: Bang the Skillet. Naast eigen num-
mers spelen de negen bandleden ook muziek 
van hun helden zoals The Skatalites en The 
Slackers. Bang the Skillet is een mooie mix 
van ervaren en jonge muzikanten met een 
grote gezamenlijke voorliefde voor ska, ca-
lypso, rocksteady en reggae. Met deze feest-
muziek is het onmogelijk om stil te blijven 
staan!

Nevenactiviteiten
Tussen en na de live-sets wordt de muziek 
verzorgd door de DJ’s van Serious Sounds. 
Door middel van vinylplaten en een identiek 
soundsystem zorgen zij voor heerlijke muziek 

tussen de optredens door. Met een breed 
spectrum van ‘70’s roots reggae’ tot ‘heavy 
digital steppers’ bezorgt dit sound system 
duo een krachtige, dynamische vibe. 
De presentatie van Lowman is in handen van 
MC Marlon Kicken.
Naast al dit muzikaal genot kunnen be-
zoekers ook rondwandelen over een kleine 
festivalmarkt waar diverse producten in stijl 
worden aangeboden zoals vinyl, T-shirts en 
rastamutsen. Kinderen kunnen zich uitleven 
op het springkussen en bij de schminkstand. 
Ook aan de inwendige mens is gedacht.

Voorverkoop
Kaarten zijn (nog) te koop in Aarle-Rixtel bij 
OJA en snoeperij Jantje aan de Kerkstraat, 
in Helmond bij Lokaal 42. De entreeprijs be-
draagt €6,- in de voorverkoop. Op de dag 
zelf betaal je €8,-. Kinderen tot en met 15 
jaar hebben gratis toegang. Wil je verzekerd 
zijn van een gezellige, relaxte en hopelijk 
zonnige reggaemiddag, koop dan een ticket 
in de voorverkoop. Het aantal is beperkt. 

Voor meer informatie kijk op 
www.lowmanfestival.nl  of 
www.oja-aarle.nl/facebook. 
Tot ziens bij ‘Lowman’!

Lowman festival is er klaar voor
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CA. 500 G0.5 L

4 STUKS

4 STUKS

0.79
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

2.50
  WEEKEND

250 G

Per pak

31.88/kg

2.55

Per pak

31.88/kg

2.55
Per pak

31.88/kg

2.55

Per pak

31.88/kg

2.55

4.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

19 T/M 21 JUNI19 T/M 21 JUNI19 T/M 21 JUNI
WEEKENDVOORDEEL!

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL

Diverse smaken.
Vers geperst sap* Gemarineerde spareribs*

Biologische 
runderhamburgers*

400 g

Roomboter appelfl appenSlaschotel*
Caesar-, Italiaanse of boerenslaschotel.

* Uit de koeling. 
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

31.88/kg31.88/kg31.88/kg

2.55
31.88/kg

Per capsule slechts 16 cent

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Jarenlang kon je er van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat terecht voor heer-
lijke gesorteerde koekjes, een ons rookvlees, 
Bazookakauwgums, een pond vermicelli of een 
waterijsje. De kruidenierswinkel van Jan en Willy 
Verhoeven, tot 1983 gevestigd in een prachtig 
wit pand op de hoek van de Kouwenberg en de 
Kerkstraat, was altijd open. Kinderen Betty (66), 
Hans (62) en Fia (62) halen, met behulp van oude 
foto’s, herinneringen op (jongste kind Jeanne 
(59) was helaas verhinderd).

“Het is een oud pand”, vertelt Hans: “Het eerste 
fundament dateert uit 1654. Rond 1800 is de ba-
sis gelegd voor het pand zoals het er nu staat.” 
De ouders van zijn vader Jan, Hannes en Fien 
Verhoeven, kochten het markante pand in 1926 
en begonnen er een kruidenierswinkel. Zoon Jan 
trouwde in ’47 met Willy van de Vossenberg. Het 
paar trok in bij de ouders van Jan. Beiden waren 
werkzaam in het bedrijf. Fia: “Ons vader op de 
baan, zoals dat heette, en ons moeder in de win-
kel.” 

In ’54 namen Jan en Willy de winkel officieel over. 
Het paar had inmiddels drie kinderen, Betty en de 
tweeling Hans en Fia. In ’55 volgde een vierde 
kind, Jeanne. Tijd om niks te doen was er niet. 
Betty herinnert zich nog dat naast het drukke ge-
zinsleven de winkel altijd open was: “De deur ging 
’s morgens om zes uur open en sloot ’s avonds pas 
weer als ons vader en moeder naar bed gingen, 
ook op zondag. In drukke tijden werkte ons vader 
meer dan honderd uur in de week.”

“Het boodschappen doen was ook anders dan 
nu”, aldus Fia: “Erwten, suiker, bloem, alles werd 
gewogen op de weegschaal en los verkocht. De 
klanten pakten niks zelf, alles werd aangegeven. 
Op donderdag of vrijdag stopten mensen ook 
vaak hun winkelboekje bij ons in de brievenbus. 
Daar schreven ze hun boodschappen in voor de 
hele week. Ons vader bracht die bestellingen dan 
rond met zijn auto. Er werd ook niet meteen afge-
rekend. Alle boodschappen werden opgeschreven 
in het grote boek. De meeste klanten betaalden 
één keer in de week, of wanneer ze de kinderbij-
slag hadden gehad.” 

Vanwege het vele werk worden de kinderen al 
op jonge leeftijd ingeschakeld. Betty legt uit: 
“De winkel vullen, mee de baan op, leeg goed 
sorteren, bestellingen klaarzetten. Wij hielpen 
altijd mee. Tijd om mee te gaan zwemmen met 
vriendinnen was er niet.” Fia vult aan: “De hele 
vrijdagavond stonden wij de bestellingen klaar te 
maken. Die werden dan meteen in dozen gedaan 
en in goede volgorde gezet volgens de route die 
ons vader reed.”

“Ons vader deed vaak een puntzakje snoep bij 
de bestelde boodschappen”, weet Hans nog: “In 
zijn blauwe stofjas had hij ook altijd schuimpjes 
zitten voor de kinderen. De klant was koning. Als 
iemand bijvoorbeeld om Persil vroeg en wij had-
den dat niet, dan zorgde hij dat het er de volgende 
week was. Of als de sirene van de brandweerka-
zerne naast ons ging en de brandweer uit moest 
rukken, gooide hij snel een paar kratten bier en 
sigaretten in de brandweerauto.”

De winkel was ook een ontmoetingsplaats. Fia: 
“Zondag na de hoogmis kwamen de boeren si-
garen kopen. Die staken ze dan aan bij ons in de 
winkel, het zag dan blauw van de rook. 
Ze bleven dan lang ‘buurten’. De hele week werd 
dan geëvalueerd. Op maandagavond was het 
altijd hartstikke druk bij ons op de stoep. Op de 
‘Lieghoek’ werd het weekend nog eens uit de 
doeken gedaan.”

Door de kwakkelende gezondheid van Willy en de 
vele hoofdpijn van Jan besluit het paar in ’83 te 
stoppen met de winkel. Betty: “Toen kwamen ze 
eindelijk toe aan de dingen waar ze eerder geen 
tijd voor hadden. Ons moeder ging geraniums en 
fuchsia’s kweken, ons vader foto’s maken.” Hans 
voegt lachend toe: “Toen ze waren gestopt, koch-
ten ze nog lang een te grote voorraad levensmid-
delen in. Die tik hebben wij ook nog allemaal.” 

In 2007 overlijdt Jan, in 2009 Willy. Het pand staat 
sinds enkele jaren leeg. De kinderen Verhoeven 
vinden het prachtig dat daar, met de komst van 
de Aarlese Heemkamer, binnenkort verandering 
in komt: “Het is een van de oudste panden van 
Aarle-Rixtel. Mooi dat er nu weer bedrijvigheid in 
komt.”

kRuIdeNiErsWiNkeL vErHoeVeNkRuIdeNiErsWiNkeL vErHoeVeNkRuIdeNiErsWiNkeL vErHoeVeN

één keer in de week, of wanneer ze de kinderbij-
slag hadden gehad.” 

Aarle-Rixtel. Mooi dat er nu weer bedrijvigheid in 
komt.”

Moeder Willy in haar kruidenierswinkel

‘Kruidenierswinkel Verhoeven’

Vlnr. Fia, Betty en Hans



Donderdag 18 juni 201516 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Advertorial

’t Verswarenhuys pakt uit met groot Zomerevent!
Beek en Donk - Op vrijdag en 
zaterdag 26 en 27 juni houdt 
’t Verswarenhuys op het Piet 
van Thielplein in Beek en Donk 
(weer) een groots evenement: 
’t Verswarenhuys Zomerevent! 
Gedurende deze 2 dagen kunt u 
volop profiteren van kookdemon-
straties, een kaasexperience, een 
desembroodproeverij, workshop 
cup cakes versieren voor de kinde-
ren (zaterdag), barbecue-experience 
in samenwerking met tuincentrum 
De Biezen en natuurlijk … volop 
proeven en veel prijsvoordeel!

Kaasexperiece
Je hebt kaas en echte kaas. ’t 
Verswarenhuys heeft alleen de echte 
Noord-Hollandse kaas. Daarin heb je 
vele soorten, leeftijden en smaken. 
Om u daar wegwijs in te maken hou-
den wij samen met onze leverancier 
een kaasexperience! Vele soorten 
laten we zien en we vertellen u het 
verhaal wat hoort bij die ene spe-
cifieke kaas waar u van houdt. We 
doen dit met een knipoog naar de 
komende Tour de France. Proeven is 
daarbij het belangrijkste onderdeel! 
En: raadt u het gewicht van de kaas 
van aankoop, dan krijgt u het stuk 
helemaal gratis!

Desembroodproeverij
Met onze leverancier van 
Steengoedbrood houden wij op 
26 en 27 juni een desembrood-
proeverij. Desembrood is popu-
lair. Om het deeg van dit brood 
te laten rijzen, wordt gebruik ge-
maakt van natuurlijke, in de lucht 
aanwezige, gistbacteriën. Het re-
sultaat is een geurig brood met 
knapperige korst en een stevige, 
open structuur. Al onze soorten 
kunt u proeven!

Barbecue-experience
Wie aan de zomer denkt, denkt 
aan barbecue. In samenwerking 
met onze hofleveranciers Heyde 
Hoeve varkensvlees uit Nuenen, 
Stoj rundvlees uit Castenray en 
tuincentrum De Biezen uit Beek 
en Donk serveren wij een lekker 
stukje vers vlees recht van de bar-
becue. Tuincentrum De Biezen is 
present met een mooie selectie 
barbecues, buitenkeukens en bar-
becueproducten.

Kookdemonstraties en proeverijen
Voor en in de winkel is het volop 
feest gedurende deze 2 dagen. 
We hebben een aantal koks bereid 
gevonden de lekkerste gerechten 

voor u te maken: eenvoudig en 
toegankelijk! Zij leggen u op een 
eenvoudige manier uit hoe u een 
gerecht klaar kunt maken en ge-
ven het recept mee. Natuurlijk 
zijn de ingrediënten direct mee te 
nemen vanuit de winkel. En zoals 
u van ons gewend bent, is er de 
hele dag door, zowel binnen als 
buiten, volop te proeven. 

Workshop cup cakes versieren
Voor de kinderen houden wij op 
zaterdag een workshop cupcakes 
versieren. Je kunt je cup cake lek-
ker dompelen in de chocolade en 
daarna versieren met van allerlei 
lekkere zoetigheden. De mooi-
ste creaties belonen wij met een 
mooie prijs!

Komt u ook 26 en 27 juni naar ‘t 
Verswarenhuys? U bent van harte 
welkom!

‘t Verswarenhuys 
Van de Laarschot 
Piet van Thielplein 5 
Beek en Donk.
www.verswarenhuys.nl/zomerevent 

www.ojo.nu

Duchenne Heroes

Bijna 350 mountainbikers verzamelen zich op 13 september in 
Bure, België, om deel te nemen aan Duchenne Heroes 2015. 
Duchenne Heroes is de zwaarste 
7-daagse mountainbiketocht van de Benelux. Per dag worden 
100 km afgelegd over zware mountainbiketracks in België, 
Luxemburg, Duitsland en Nederland.
Deze sponsortocht wordt gereden om gezamenlijk een einde 
te maken aan Duchenne Spierdystrofi e. Duchenne is op dit 
moment nog niet te genezen of te voorkomen. Kinderen en 
jonge mannen overlijden veel te vroeg aan deze ziekte en 
worden vaak niet ouder dan 30 jaar.
95% van het ingezamelde geld gaat naar onderzoek voor deze ziekte. De stichting 
heeft nauwelijks overhead omdat iedereen belangeloos meewerkt en kosten in natura 
gesponsord worden.
Duchenne Heroes Laarbeek draagt zijn steentje bij en probeert van 13 t/m 19 september 
Duchenne Spierdystrofi e “de wereld uit te trappen”. “Duchenne zet veel te vroeg een punt 
achter levens en daar maken wij een punt van”.
Het team van Duchenne Heroes Laarbeek bestaat o.a. uit Corné van de Ven, Richard de 
Beer, Ingrid de Beer, Petrus Opsteen en Koen Schrama.

Wilt u meer weten of ons steunen: kijk dan op www.duchenneheroes.nl en zoek naar team 
Laarbeek.

Duchenne Heroes

 Team zoekt sponsors

www.mentumbegeleiding.nl www.saunazenter.nl

www.triafi etsen.nl

ondersteunde leverancier 
en mecanicien

www.sluys6.nl

Topteam Huibers heeft zijn doel 
meer dan bereikt

Beek en Donk – Topteam Huibers 
is weer terug uit het diepe zuiden 
van Frankrijk, om daar de Alpe 
d’Huez te trotseren. Voor hen al-
len was het een indrukwekkende 
ervaring. Emotie, plezier, span-
ning en inspanning. Zeer bijzon-
der om dit mee te maken. 

Het team heeft hun doelstelling zo-
wel sportief als financieel meer dan 
bereikt. Dit alles om de vreselijke 
ziekte kanker de wereld uit te hel-
pen. Het was overweldigend om te 
zien wat ze aan donaties hebben 
mogen ontvangen; van spontane 
giften tot een flesseninzamelings-
actie aan toe. Op dit moment is er 
een bedrag opgehaald van ruim € 
32.000,- en er komt nog steeds bij. 
Topteam Huibers wil daarom ie-
dereen bedanken die hen op welke 

manier dan ook heeft gesteund. 
Het was in één woord; geweldig! 

Foto’s gemaakt door Asja Huibers. 
Zij heeft ook meegefietst.
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Bruidspaar Janssen-Goorts zestig jaar getrouwd
Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk - Theo (83) en Dien (85) 
Janssen- Goorts vieren op 23 juni hun 
60-jarig huwelijk. Hun kinderen Ria, 
Annelies, Jet en Leon vieren dit feest 
en denken daarbij terug aan Petra, 
hun veel te vroeg overleden zus.

Geschiedenis (òf aardrijkskunde)
Geboren in Neerkant ontmoette 
Theo bij zijn toenmalige werkgever 
Hatéma (HTM, Helmondse Textiel 
Maatschappij) een leuke meid uit 
Deurne, die Dien heette. Theo, een 
man van vele beroepen, is begonnen 
op een sigarenfabriek in Meijel, waar 
hij uit tabaksblad dekbladen voor si-
garen moest snijden. Het werk beviel 
niet zo en Theo leerde bij een aan-
nemer voor timmerman. “Maar toen 
ik na anderhalf jaar nog steeds niet 
recht kon zagen, kreeg ik mijn ont-
slag. In Deurne kreeg ik een baan bij 
Hatéma en daar ben ik 40 jaar blijven 
hangen.” Daar leerde hij Dien kennen, 
die met veel andere meisjes het fijne 
precisiewerk deed bij Hatéma. Later 
was Dien thuis druk met de kinderen 
en had daarnaast nog een poetsadres, 

plukte aardbeien en had, in tegenstel-
ling tot Theo, graag door willen leren. 
Ze mocht het niet als de dertiende van 
achttien(!) kinderen thuis. “Als ik had 
mogen kiezen, had ik geschiedenis 
willen leren”, vertelt Dien, “of aard-
rijkskunde, want dat interesseerde me 

wel”. Ze volgde wel cursussen Engels 
en werken met de computer. Ze is heel 
ijverig bezig met haar tablet, waarop ze 
prima de weg weet volgens zoon Leon. 

De baas
Ze hadden een woning in Deurne, 
maar op een Nieuwjaarsdag gebeurde 
er iets dat hun leven op de kop zette: 
Theo viel en raakte geblesseerd aan 
zijn knie. Dien kreeg last van haar 
schouder en kon hem niet voldoende 
verzorgen. Dit was de reden om tijde-
lijk in een verzorgingstehuis te gaan. 
Na herstel moesten ze op zoek naar 
een andere woning en die werd in 
Deurne niet gevonden. “Wel in Beek 
en Donk en hier hoeven we niet meer 
weg”, lacht Theo. “In dit huis kunnen 
we zorg inroepen als dat nodig is en 
we hebben een volledig appartement. 
We kijken uit op spelende kinderen 
van de basisschool en dat vinden we 
geweldig leuk”, aldus Theo. “Het 
is hier zo schoon, overal zo netjes 
opgeruimd, dat kennen we niet uit 
Deurne”, vult Dien aan. Er wordt een 
feest gevierd bij Pietje van Bussel in 
Deurne, want daar wonen de meeste 
kennissen van Theo en Dien. “Maar 

we hopen dat de nieuwe vrienden uit 
Beek en Donk toch naar Deurne ko-
men, want hier hebben we veel ken-
nissen opgedaan met het kaarten en 
de dagelijkse maaltijden, want koken 
doen we niet meer want dan heb je 

ook weer die afwas”, lacht Dien. “Het 
eten is lekker en zo is het veel ‘hen-
diger’, daarom doen we het zo, want 
ik ben de baas”, legt Dien uit, “Ik 
ben immers de oudste van de twee.”

Theo en Dien traden zestig jaar 
geleden in het huwelijksbootje

Theo en Dien zestig jaar later

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

ESBJAERG VODKA*
literfl es

16.49

W 25 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

PER FLES

12,-

Mooi reizend Laarbeek!

Redacteur: Mariëlle de Beer 

Laarbeek - Aanstaande zondag 21 
juni vangt de zomer officieel aan. 
Nog even wachten en dan beginnen 
ook de schoolvakanties. Dan worden 
de koffers gepakt en reist Laarbeek af 
naar binnen- en buitenland om va-
kantie te vieren. TipMooiLaarbeek is 
nieuwsgierig naar reizend Laarbeek. 
Gaan Laarbekenaren met vakantie, 
hoe lang, met wie en wat is dan een 
favoriete vakantiebestemming?

Wel of niet op vakantie?
Op de vraag of er op vakantie wordt 
gegaan in Laarbeek, antwoordt 57% 

met een ja, 21% zegt ‘nee’ en 22% 
weet het nog niet. De thuisblijvers 
geven als reden aan geen budget te 
hebben, regelmatig een paar korte 
uitstapjes te gaan maken en ‘het ner-
gens zo goed als thuis te hebben’.

Hoe lang en met wie dan eigenlijk?
Het grootste gedeelte van de reizende 
Laarbekenaren gaat gemiddeld twee 
weken op vakantie (43%) of zelfs 
langer dan twee weken (31%). Zo’n 
18% van de reizigers pakt voor een 
weekje de koffers en een heel klein 
percentage (4%) voor een paar da-
gen. Een eveneens klein percentage 
van 4% weet nog niet hoe lang hij/

zij op vakantie wil. Het overgrote deel 
gaat op vakantie met vriend/vriendin/
partner, gezin of familie.

Redenen om niet op vakantie te gaan
De redenen die Laarbekenaren noe-
men om niet op vakantie te gaan, zijn 
heel divers: lichamelijke beperkingen, 
leeftijd, geen budget, een (aanstaan-
de) verbouwing of vanwege werk.  
Veel respondenten geven aan liever 
in het voor- of najaar op vakantie te 
gaan.

De MooiLaarbeekKrant wenst u alvast 
een heel mooie vakantie toe in bin-
nen- of buitenland!

0% 3%

22%

78%

7%

20%

25%

13% 14%

29%

0%

42%

14%

3%

50%

4%

Waar 
gaat u op 
vakantie?

Met wie 
gaat u op 
vakantie?

Waarom 
gaat u 
niet op 
vakantie?

In Laarbeek

Ergens in Brabant

In Nederland

In Europa

Buiten Europa

Vriend(in)/partner

Gezin/familie

vrienden/vriendinnen

Alleen

Anders

Weet ik (nog) niet

Ik moet werken

Ik heb geen zin

Ik ben al op vakantie
geweest

Anders
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VADER VAN KELLY (16 jaar)

“Mijn dochter wordt 17 jaar en wil thuis een 

feestje met alcohol vieren. Als ik er bij ben, 

en alles in de gaten houd, kan het toch geen 

kwaad?”

We adviseren een duidelijke boodschap: geen 

alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op 

feestjes onder toezicht. Jongeren die thuis 

mogen drinken, hebben meer kans om later 

meer en vaker te gaan drinken dan jongeren 

die thuis niet mogen drinken.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens 
voor alcohol landelijk verhoogd naar  
18 jaar.  
Jongeren onder de 18 mogen vanaf dat 
moment geen alcohol meer bij zich hebben of 
drinken op voor publiek toegankelijke plaatsen. 
Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete 
krijgen. Ook mag er aan jongeren onder de 18 
jaar geen alcohol meer verkocht worden. 

Hersenbeschadiging
Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar 
leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging.De hersenen blijven zich 
ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. 
Rond de puberteit ondergaan de hersenen een 
groeispurt, waardoor kinderen steeds beter 
kunnen redeneren, organiseren, plannen, 
strategisch denken en beslissen. 

Ook de sociale vaardigheden ontwikkelen zich 
tijdens de puberteit. Vooral rond de puberteit 
kan alcohol deze ontwikkelingen verstoren. Dat 
kan blijvende invloed hebben op het gedrag en 
karakter van kinderen.

Consequent zijn
De komende periode staan er voor jongeren 
weer heel wat leuke feestjes, festivals en 
andere festiviteiten voor de deur. Hierbij is 
vaak de gelegenheid om alcohol te drinken. 
Het is belangrijk dat ouders en verstrekkers 
van alcohol consequent zijn en kinderen 
onder de 18 geen alcohol laten drinken. Uit 
onderzoek blijkt, dat er dan vaak geen weg 
meer terug is: ze zijn de drempel over en 
voelen zich gesterkt door de toestemming voor 
die ene keer.

NIX18: ook in de zomer!

Voorkomen is 
beter!
Onderzoeken wijzen al jaren uit dat veel 
jongeren op te jonge leeftijd beginnen 
met het drinken van alcohol. Overmatig 
alcoholgebruik kan bij jongeren blijvende 
gezondheidsproblemen opleveren. De 
gemeente Nuenen wil jongeren en 
hun ouders bewust maken van deze 
gezondheidsrisico’s. In samenwerking met 
scholen, (sport)verenigingen en andere 
organisaties proberen we de afgelopen jaren 
jongeren en ouders te bereiken. Dat heeft 
er gelukkig toe geleid dat veel jongeren pas 
op latere leeftijd beginnen met het drinken 
van alcohol. Ondanks dat de regering heeft 
besloten de leeftijdsgrens voor alcohol 
te verhogen naar 18 jaar, blijven wij het 
belangrijk vinden om goede voorlichting 
te geven over alcoholgebruik. Laat vooral 
het belang van een goede gezondheid de 
doorslag geven bij de keuze wel of geen 
alcohol te drinken. Voorkom dat het misgaat 
met de gezondheid van uw kind. 

Wist u dat?
• jongeren gemiddeld al op hun 14e 

beginnen met drinken.
• ouders het drankgebruik van hun kind 

vaak fors onderschatten. 
• ouders denken dat zij toch geen 

invloed hebben op het alcoholgebruik 
van hun kinderen. 

Ouders hebben 
wél invloed
Denkt u als ouder dat u minder invloed 
heeft als uw kind ouder wordt? Niets is 
minder waar! Kinderen blijven het belangrijk 
vinden wat hun ouders denken. Uw kind 
heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Juist in de puberteit. Hoe 
kunt u dit het beste aanpakken?

Een paar tips

1. Stel regels over alcohol drinken 
Geen alcohol tot ten minste 18 jaar. Het 
is bewezen dat kinderen daardoor later 
met hun eerste drankje beginnen. Maak 
geen uitzondering omdat er een feestje 
of speciale gelegenheid is. Probeer 
duidelijk en consequent te zijn.

2. Bespreek het op tijd  
Bespreek het voordat uw kind 
nieuwsgierig is en alcohol uitprobeert. 
Een goed moment is bijvoorbeeld 
voordat uw kind naar de brugklas gaat.

3. Leer uw kind om nee te zeggen 
Een kind met zelfvertrouwen staat 
steviger in zijn schoenen en kan 
makkelijker voor zichzelf opkomen. En 
dat is nodig om nee te zeggen tegen 
alcohol.

4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Kinderen kijken naar volwassenen en 
doen hun gedrag na. Het is daarom 
belangrijk om zelf het goede voorbeeld 
te geven. Voor alcohol geldt het advies: 
drink niet teveel en niet elke dag.

5. Weet wat uw kind doet 
Kinderen op de middelbare school 
worden zelfstandiger. Door interesse te 
tonen en vragen te stellen, zal uw kind 
makkelijker vertellen wat hem of haar 
bezighoudt. In het algemeen, maar ook 
als het om alcohol drinken gaat.

6. Praat erover met andere ouders 
Kinderen zeggen: “Iedereen mag het, 
behalve ik”. Vaak blijkt dat dit niet 
waar is. Praat er eens over met andere 
ouders. Bijvoorbeeld op een ouderavond 
op school of tijdens de sportwedstrijd 
van uw kind.

Meer weten?
Kijk op: www.hoepakjijdataan.nl of 
www.uwkindenalcohol.nl.
Wijs uw kind op de kennistest 
www.watdoetdrank.nl die uitlegt wat alcohol 
met je kan doen.

Behoefte aan persoonlijk 
advies?
Maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik
van uw zoon of dochter, neem dan contact
op met uw huisarts of het Centrum Jeugd en 
Gezin Laarbeek. www.cjglaarbeek.nl
(0800) 5566555

Risico’s van drinken
Op korte termijn
• Veel alcohol drinken in een korte tijd kan 

tot een black-out leiden;
• Alcohol werkt ontremmend en verdovend; 

meer kans op agressie, ongelukken en 
onveilige seks;

• Jongeren kunnen in coma raken 
(alcoholvergiftiging) als ze in korte tijd te 
veel alcohol drinken.

Op lange termijn
• Slechtere schoolprestaties of zelfs 

schooluitval;
• Meer kans op verslaving;
• Verstoring van de ontwikkeling van de 

hersenen;
• Verstoring van de hormoonhuishouding. 

MOEDER VAN SAM (14 jaar)
“Ik drink zelf wel eens. Kan ik dan wel zeggen dat mijn kind dit niet mag doen?”

Ja. Ook als u zelf alcohol drinkt, is het belangrijk om het alcoholgebruik van uw 
kind zo lang mogelijk uit te stellen. Leg uw kind uit waarom u alcohol drinkt. 
En leg uit dat alcohol voor jongeren in de groei extra schadelijk is. Vertel duidelijk 
dat u niet wilt dat hij of zij drinkt.

[gemeentenaam]Laarbeek
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IS DE GEHELE VAKANTIE GEOPEND OP AANGEPASTE TIJDEN:
TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ VAN:

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

TIJDENS DE PERIODE VAN 24 JULI T/M 29 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ ELKE ZATERDAG GESLOTEN.

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 

Onderwijspionier 2015/2016 werkt op ‘De Knip’

Color Fun! levert mooie bijdrage op voor verenigingen

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout - Onderwijspionier Ellis van 
Kemenade begon ooit haar werkzame 
leven als klinisch analist in het Elkerliek 
ziekenhuis. Vervolgens maakte ze, 
ongeveer tien jaar geleden, de over-
stap naar het voortgezet onderwijs: 
eerst als roostermaker, daarna als do-
cente ICT en technasium op het Dr. 
Knippenbergcollege in Helmond. En 
ze blijft bezig. Zo ontwikkelde ze een 
project waarmee ze meedingt naar de 
Onderwijspionierstrofee 2015-2016. 
Dat belooft wat!

Onderwijspionier 
‘Durf door te denken, van talent tot 
expertise’ heet het project waarmee 
Ellis van Kemenade door wist te drin-
gen tot de laatste vijftien geselec-
teerde innovatieve onderwijsprojec-
ten voor het voortgezet onderwijs. 
Met een budget van vierduizend 
euro, ondersteuning in de vorm van 

Pioniersdagen, een helpdesk, een er-
varen coach en een lerend netwerk 
krijgt ze zo de kans om, samen met 
haar collega’s, haar onderwijsver-
nieuwingsplan vorm te geven binnen 
het Dr. Knippenbergcollege. Een plan 
waarin talent en motivatie centraal 
staan en waarbij ze al relativerend 
zegt: “Zonder mijn school was ik nooit 
onderwijspionier geworden.” In mei 

2016 wordt duidelijk of ze de trofee 
mee naar Brabant kan nemen. 

“Uit je talent haal 
je de kracht van 

je motivatie“

De basis is … basketbal
Ellis vertelt: “Voor mij is mijn rol als 
basketbalcoach een bron van inspira-
tie geweest binnen het onderwijs. In 
een team heb je immers ieders talen-
ten nodig. Het heeft mij ‘getriggerd’ 
om ook op die manier les te willen ge-
ven. Het is mijn passie om van pubers 
wereldburgers te maken en daarbij 
oog te hebben voor talent en leerstijl. 
Met het vernieuwingsplan gaan we in 
het eerste jaar van het VWO de leer-
lingen laten terugkijken op hun leven 
en hun talenten. Als leerlingen weten 
waar ze goed in zijn, dan werkt dit 
motiverend. En in die modus wil ik ze 
graag houden voordat ze eventueel 
in een dipje belanden. Verder leren 
we de leerlingen dat er op verschil-
lende manieren gedacht kan worden 
en dat alles daarin goed is. Er is geen 

standaard leerstijl. Ook is het belang-
rijk dat leerlingen belemmerende ge-
dachten als ‘dat kan ik toch niet’ achter 
zich laten. Omdat die vaak alleen maar 
bevestigend werken. Deze lijn wordt 
met ondersteuning van de onderwijs-
pioniers volgend jaar verder ontwik-
keld voor klas 2 en later ook  voor de 
daaropvolgende klassen.” Ellis is ervan 
overtuigd dat we af moeten van de 
passieve leerhouding en dat een on-
derzoekende houding bij de leerling 
van nu hoort. “We zitten echt in het 
ideeëntijdperk.” Eén ding is duidelijk: 
Ellis is nog lang niet uitgedacht en ge-
bruikt haar enthousiasme en talent in 
het bèta-onderwijs om het onderwijs 
van binnenuit de school te vernieuwen.  

Nieuwsgierig? Kijk op: 
www.onderwijspioniers.nl. 

Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
                  (Aarle-Rixtel)

Laarbeek – Vijf euro van het in-
schrijfgeld van Color Fun! gaat naar 
lokale stichtingen en verenigingen. 
De drie verenigingen die het meeste 
geld bij elkaar opgehaald hebben, 
zijn vorige week uitgenodigd voor 
de overhandiging van de cheques. 
Voetbalvereniging Sparta’25 nam 
met een deelname van maar liefst 
43 deelnemers de hoogste cheque in 
ontvangst. 

Top 3 
De organisatie van Color Fun! over-
handigde een cheque ter waarde van 
€225,00 aan deze Beek en Donkse voet-
balclub. Ambassadeurs van Handbal-
vereniging BEDO hebben ook goed 
hun best gedaan. Deze club ontving 
maar liefst €145,00 (29 deelnemers). 
Korfbalvereniging Flamingo’s wist met 
€125,00 euro (25 deelnemers) ook 
een mooie cent op te halen voor hun 
vereniging. 

Andere verenigingen
De in totaal 750 deelnemers aan Color 
Fun! hebben geld opgehaald voor 54 
verschillende verenigingen en stichtin-
gen in Laarbeek, variërend van €5,00 
tot €225,00 van Sparta’25. 

De organisatie van Color Fun! maakt 
dit geld per rekening over aan de 
verenigingen en stichtingen. Op 
dit moment wordt alles in kaart ge-
bracht, zodat de organisaties op 
korte termijn een mail ontvangen. Je 
kunt als vereniging ook jezelf alvast 
melden bij Color Fun! Mail dan naar 
info@colorfunlaarbeek.nl. 
Vermeld hierbij je naam, de naam van 
de vereniging en het IBAN-nummer. 

Bestuursleden van BEDO, Sparta’25 en Korfbalvereniging Flamingo’s met hun cheques 

   

 

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort
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WAARDEBON
T.W.V. € 25,-

Voor de handigste vader

Beek en Donk & Sint   Michielsgestel
Beekerheide 15a  Beek en Donk  0492-462178

Een waardebon t.w.v. 
€15,- voor een van de 

handigste vaders

WINNAAR! Papa Bram, jij bent de liefste 
‘meisjespapa’ van de hele wereld! 

Dikke knuffels van Sophie, Juul en Jans

Papa, wij zijn ondersteboven van jou …

Dikke kus Fleur en Sem Merks 

Lieve papa,
Wij houden van je! 

Fijne papa-dag gewenst!

Heel veel kusjes en knuffels van je 
2 vriendinnetjes!

Onze papa Frank is altijd druk.
Maar na al die drukte kunnen de leuke 
dagen en momenten niet meer stuk.

Lieve papa jij bent een fi jne stoere vent 
en wij zijn trots dat jij onze papa bent!

Liefs Milou en Sofi e Wilbers

Onze papa’s, Jos van den Heuvel 
en Robbert Dijkman, zijn niet alleen 

geweldige klussers, maar ook de 
allerbeste papa’s van de wereld. Ze 
hebben ons echt ontzettend goed 

geholpen bij het verbouwen van ons 
huis en staan daarnaast altijd voor ons 
klaar. We zouden niet weten wat we 

zonder hen zouden moeten! 

Liefs, Bram en Lynette

Zomaar..
Huub , deze is voor jou

Een kunstenaar dat is wat je bent
Actief op het erf en in de tuin 

Kijk eens wat hij rent, niets is hem teveel
Denken in oplossingen dat is wat hij 

doet
Het fruit in zijn tuin is heerlijk zoet
Waar haalt hij de energie vandaan?

Hij heeft nog nooit stilgestaan
Zomaar vervulde hij een heldendaad

Een lichtpuntje in mijn leven
Ja dat moet ik toegeven.

Lieve groet, je nichtje

Papa,
Jij bent de allerliefste van de hele 

wereld.
Ik hou van jou.

Xxxxx en een dikke vette knuffel van 
Lizzie

 
Groetjes van Marielle en Lizzie

Mariahout

Omdat ik er 20 jaar niet aan heb 
gedacht, verdien je nu wat extra 

aandacht. 
Fijne Vaderdag!

Mathijs Slaats  

Lieve papa,
Jij bent de allerliefste papa die er is 
omdat je altijd zoveel met ons doet; 

voetballen, kikkervisjes vangen, naar het 
bos, fi etsen, spelen op straat.

En nog heel erg veel dingen meer!
Fijne Vaderdag!

Kus,
Martijn, Niels en Lente

Lieve papa,
Nu we niet samen kunnen zijn op 

Vaderdag wil ik je toch even laten weten 
hoeveel ik van je hou. Een hele fi jne 

dag, tot over een maandje. Ik hou van 
je. Heel veel kusjes en knuffels vanuit 

Italië.

Liefs, Vivian van den Wildenberg

Donderdag 18 juni 2015

Voor de handigste vader
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WINNAAR!

Mark Dorpsstraat 5 | Lieshout
0499 422 224

* De afgebeelde producten kunnen afwijken van de producten in de shoppertas.
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VaderdagactieVaderdagactie

herenparfum
t.w.v. € 25,-

Lieve papa,
Fijne dag met Vaderdag, of zoals ik zelf 

zeg: dede!
Samen spelen en ravotten is het leukst, 
gelukkig kunnen we dat dit jaar lekker 

vieren op het weekendje weg!

Knuffel en kus van Daan

Lieve papa, jij bent er altijd als we je 
nodig hebben. Je sport niet, je

hangt niet in het café en je hebt nog 
geen last van een midlifecrisis.

Nee, net als mama studeer jij voor onze 
toekomst. Zodat we met ons

gezinnetje kunnen blijven genieten van 
het leven. Hoe cool is dat? Je

houdt er niet van om in the picture te 
staan maar wij willen graag aan

iedereen laten weten hoeveel we van 
jou houden en hoe trots we op jou

zijn! Lieve papsie, je bent de allerbeste!!!

Groetjes Romy en Noah

Onze super papa,
 

Samen lachen gieren en brullen, 
Maar op het voetbal/tennisveld mogen 

we niet staan knullen.
Je bent er fanatiek in je werk en sport, 

af en toe heb je energie te kort!
wij wensen jou een hele fi jne Vaderdag!

 
Xxxx je lieve dochters

Wij vinden jou heel erg lief. 
Wij vinden jou super stoer. 

Lieve papa jij bent onze grote KANJER! 
 

Lieve knuffels, Stijn, Evi en Suze 
Derksen

Lieve papa, jij ging een paar maanden 
weg voor je werk toen ik vier weken 

oud was. Nu je weer terug bent, doen 
we allemaal leuke dingen samen! Ik wil 

zeggen dat ik super trots op jou ben 
en dat ik heel veel van jou hou! Jij bent 
de liefste en stoerste papa van de hele 

wereld!! 

Dikke kus Milan

Lieve Papa Tim
Kijk wij staan in de krant want jij bent 
de leukste liefste en stoerste papa van 

heel het land!!
En heb je het gezien, je krijgt van ons 

een dikke tien!

Liefs Jop en Teun

Donderdag 18 juni 2015

Speciaal in de krant met Vaderdag!!! 
Gewoon omdat jij de liefste papa van de 

hele wereld bent!! 

XXX van Elma, Tara en Teus!!

Je bent een lieve papa,
en soms ook wel streng.

Maar boos zijn kun je maar even,
omdat ik jou dan een knuffel breng.

Samen met je voetballen,
stoeien of in bad.

Iedereen zou willen,
dat die zo ‘n papa had!

Kus van Ebbe en Ilke 

VaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactieVaderdagactie
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WWW.SPARTA25.NL | FACEBOOK.COM/SPARTA25

JUBILEUMROMMELMARKT
SPORTPARK ‘T HEEREIND
OPENINGSTIJDEN: 10.00 - 16.00

INSCHRIJVEN KAN DAGELIJKS
TUSSEN 16.00 - 20.00 VIA:

BAS VAN DE VOSSENBERG: 06-507 449 58
 GERRY VOGELS: 06-507 449 58

OF VIA: ROMMELMARKT@SPARTA25.NL

ZONDAG 28 JUNI

AGENDA
EVENEMENTEN

SPARTA ‘25 - HELMOND SPORT 

SPORTPARK ‘T HEEREIND | AANVANG 18.00U

VS.

ZATERDAG 27 JUNI

Pannenkoekenhuis Pluk
Herberg De Brabantse Kluis 
Bavaria Brouwerij Café    
Sluys 6  
Café Thuis 
Landgoed D’n Heikant 
IJssalon De Verrassing 
De Pelgrim
  
Eethuijs Cafetaria Ijssalon ‘De Donck’ 
Tapperij-Restaurant De Schevelingse 
in-Loop 
Grand Café Stout 

Huisgemaakt pasteitje met ragout naar keuze 
Een kop huisgemaakte soep naar keuze 
Broodje van de barbecue met spek, salade en burgersaus 
Ambachtelijk baguelino broodje met frisse tonijnsalade 
Een heerlijk portie rundvlees bitterballen
Salade Heikant, een salade met diverse hartige hapjes
Een door hen samengestelde frisse ijscoupe
Een heerlijke goulash of groente kroket met wit of bruin brood, 
garnering en mosterd 
Broodje cayennereepjes met uien 
Smeuïg pastagerecht met paddenstoelen en gerookte 
zalmsnippers met Parmezaanse kaas
Nougatine ijsgebak met een minicoupje vers fruit en desgewenst 
geserveerd met slagroom

Terras naar Terras + Smikkelboekje     Gerechtje
Huisgemaakt pasteitje met ragout naar keuze 

• 10 Smikkelbonnen
• 11 heerlijke, diverse 
gerechtjes t.w.v. €44.-

   voor €15,00 
• Ideale combinatie met 

   ‘Terras naar  Terras’-route! 

Vaderdag
TIP

Smikkelboekje vol verrassende gerechtjes!

Mooi UIT in Laarbeek

Meezingen bij Liedertafel ’t Nachtpitje

Kienavond in het Dorpshuis

Vlooienmarkt in Lieshout

Beek en Donk – De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje wordt gehouden op vrijdag 
26 juni. Iedereen is welkom in Café 
zaal De Tapperij aan de Kerkstraat om 
mee te zingen. 

De zangbundels liggen, zoals gewoon-
lijk, vanaf 21.00 uur. De accordeonis-
ten starten dan met de begeleiding 
van populaire liedjes die bij iedereen 
bekend zijn. Zoals gebruikelijk is de 
entree gratis. 

Lieshout – Seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt op vrijdag 19 juni 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. 

Naast het kienen is er een mooie lo-
terij. Ook maakt men kans om de 
jackpot te winnen. Kom kienen en win 

één van de prachtige prijzen. De zaal 
is open om 19.00 uur en de aanvang 
van de kienavond is om 20.00 uur. Er 
zijn ruime parkeerplaatsen naast de 
school.  De KBO nodigt iedereen van 
harte uit voor een avondje gezellig kie-
nen in het Dorpshuis.

Lieshout – Buurtvereniging S.M.W. 
uit Lieshout houdt op zondag 21 juni 
een vlooienmarkt. Deze vlooienmarkt 
vindt plaats in de straten De Sluiter, 
De Melter en De Wolwever.

Voor een hapje en een drankje 
kunt u terecht in de feesttent. De 

openingstijden van de markt  zijn van 
9.30 tot 15.00 uur en de entree be-
draagt €1,50. Kinderen onder bege-
leiding hebben gratis toegang. Voor 
meer informatie  kunt u contact opne-
men met Joop Hendriks via telefoon-
nummer 0499-422688 of via email 
info@smwlieshout.nl.

Midzomernacht jazz met Solid Big Band en BBC-jazz

Stichting KuBra presenteert: ‘Verschil mag 
er zijn’ in ’t Oude Raadhuis Beek en Donk

Aarle-Rixtel - Als je denkt aan jazz-
muziek, denk je misschien aan een 
swingend muziekje op de achter-
grond terwijl je geniet in het zon-
netje van een heerlijk glaasje bier of 
wijn. Een heerlijk gevoel wat je daad-
werkelijk kunt beleven tijdens het 
Midzomernachtoptreden. 
 
In Grand Café Stout te Aarle-Rixtel 
treden op zaterdagavond 20 juni om 
21.00 uur de Solid Big Band uit Gemert 
en de BBC-jazz uit Beek en Donk samen 
op. Beide orkesten zijn begin negenti-
ger jaren opgericht en hebben hun 
roots liggen in de jazzmuziek. Solid Big 
Band onderscheidt zich van veel andere 
bands door hun minder traditionele re-
pertoirekeuze. De Solid Big Band speelt 
swing, rock, latin en blues. Het reper-
toire bevat zowel moderne als klassieke 
swingstukken. Bij een jazzband horen 
natuurlijk zowel klassieke als moderne 
bluesthema’s. De slogan van de band 
onderschrijft hun muzikale ambitie: 

“it  don’t  mean  a  thing  if  it  ain’t  
got  that swing”.De Solid Big Band en 
BBC-jazz hebben al vaker samen opge-
treden. Telkens weer kon het publiek 
genieten van een gevarieerd optreden 
waarin vele solisten zorgden voor een 
extra sfeervolle avond.

Beide bands willen het muzikale sei-
zoen samen afsluiten met dit heus zo-
meravondfestijn. Aanvang om 21.00 
uur in Grand Café Stout. De toegang 
is gratis.

Beek en Donk – De expositie van 
Stichting KuBra (Kunstenaars Uit 
Brabant) in ‘t Oude Raadhuis heeft 
nog twee weekenden te gaan. 

KuBra
Zes Brabantse kunstenaars tonen hun 
werk in ’t Oude Raadhuis te Beek en 
Donk. Eén van de kunstenaars is Tineke 
Kleij-van den Boomen. Tineke woont 
in Sint-Oedenrode en is geboren en 
getogen in Beek en Donk. De andere 

kunstenaars zijn Harry van Berlo uit 
‘s-Hertogenbosch, Bets van Boxel uit 
Waspik, Paula Groote Versteegen uit 
Nederwetten, Kitty Tijbosch uit Lieshout 
en Truus de Wijs uit Eindhoven.

De schoonheid van het dagelijkse leven
Alle zes de kunstenaars zijn gefasci-
neerd door de schoonheid van het 
dagelijkse leven. Bij deze expositie ziet 
men hoe het leven van alledag zich 
aan hen voordoet en door hen op hun 

eigen unieke manier ervaren en uitge-
drukt wordt. 

De expositie is te zien in ’t Oude 
Raadhuis, gelegen aan het Heuvelplein 
8 te Beek en Donk. De expositie loopt 
nog tot en met 28 juni 2015 en is ge-
opend op zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de ope-
ningstijden wordt u ontvangen door 
de kunstenaars. De toegang is gratis. U 
bent van harte welkom.
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Italiaanse 
proefavond

donderdag 25 juni

Met hemelse gerechten en drankjes 
uit het mooie Italië.

Kom gezellig langs en proef de sfeer! Aanvang 19:00 uur

Klokkengietersstraat 1 - Aarle-Rixtel - www.ateliervonk.nl

www.gustissimo.com

Mooi UIT in Laarbeek

Nieuw beleid gemeente: alcoholmatiging bij evenementen 

Unieke Italiaanse proefavond bij Atelier Vonk

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft besloten om 
de schenktijden van alcohol bij eve-
nementen in te korten. Burgemeester 
Frans Ronnes geeft aan dat de ge-
meente wil dat mensen bewust naden-
ken over de consumptie van alcohol. 

Alcohol en sport en alcohol en jeugd 
gaan in deze benadering volgens de ge-
meente niet samen. Zij hebben daarom 
besloten dat (sport)evenementen voor 
kinderen of jeugd geen toestemming 
krijgen om voor 16.00 uur alcohol te 
schenken. Daarnaast krijgen deze eve-
nementen in het algemeen ’s ochtends 
geen en ’s avonds tot minder laat een 

ontheffing voor het schenken van alco-
hol. Ronnes: “Als een ontheffing enige 
tijd voor het einde van een evenemen-
ten eindigt, zorgt dat doorgaans voor 
een langzame afloop van de activiteiten 
en een geleidelijk vertrek van de bezoe-
kers.” Op enkele uitzonderingen na, ein-
digen ontheffingen voor evenementen 
die buiten of in een tent worden geor-
ganiseerd uiterlijk om middernacht. In de 
avonden van vrijdag op zaterdag en van 
zaterdag op zondag kan daar maximaal 
1 uur aan toegevoegd worden. Er mag 
tot een kwartier voor sluitingstijd alcohol 
geschonken worden. 

Voor evenementen die niet sport gere-
lateerd zijn of waar geen jeugd bij is be-
trokken, mag alcohol op zijn vroegst niet 

vanaf 16.00 uur, maar vanaf 12.00 uur 
geschonken worden. 

Uitzondering
“Natuurlijk maken we uitzonderingen”, 
vertelt Ronnes. “Dit is algemeen beleid. 
We begrijpen dat dit niet voor ieder 
evenement mogelijk is. We zijn juist blij 
met wat er georganiseerd wordt in de 
gemeenschap en dat willen we niet te-
genwerken.” Op dit moment vinden er 
veel evenementen plaats. “We zijn zo 
eerst in gesprek geweest met Color Fun! 
Ook hebben we onder andere al gespro-
ken met de organisatie van het Bedovo 
beachvolleybaltoernooi en met de KPJ 
over de Scholen- en Dorpszeskamp. 
Hier hebben we ook concessies ge-
daan. Dat doen we met WiSH Outdoor 

bijvoorbeeld ook.”

Ronnes benadrukt niet tegen alcohol-
consumptie te zijn. “Er mag gerust alco-
hol worden gedronken, maar we mogen 
mensen wel bewust maken van het feit 
dat alcohol slecht voor je is. Daarom 
hebben wij als gemeente voor dit nieuwe 
beleid gekozen.” 

Bezwaar
De interim-burgemeester geeft aan geen 
problemen hiermee te verwachten. Toch 
is niet iedereen even blij met dit alcohol-
beleid. Zo is onder andere in deze krant 
een lezerspodium te lezen van twee in-
woners, die diverse evenementen orga-
niseren, en bezwaar gaan maken tegen 
dit beleid.

Aarle-Rixtel - Houdt u ook zo van Italië? 
Van de prachtige, schilderachtige dorp-
jes en uitgestrekte binnenlanden met 
zijn vele welbekende wijnhuizen? En 
niet te vergeten, van de veelzijdige en 
authentieke Italiaanse keuken? Stop 
met zoeken op de sites van al die va-
kantiediscounters en kom op donderdag 
25 juni om 19.00 uur naar Atelier Vonk 
voor een voorproefje! Deze avond ne-
men zij u mee op een culinaire ontdek-
kingsreis naar Bella Italia. 

Jean Pierre en Jolanda Zanetti heten u 
deze bijzondere avond hartelijk welkom 
in hun atelier, dat gevestigd is in de 
oude klokkengieterij van Petit&Fritsen in 
Aarle-Rixtel. Voor deze reis heeft Atelier 
Vonk onder andere Rita en Valeria Russo 

uitgenodigd, die u kennis laten maken 
met Liquoreria Limonio, een landgoed 
van 50 hectare waar al ruim 200 jaar 
op biologische wijze fruit wordt geteeld 
waarvan briljante likeuren worden ge-
maakt. Door hun ongeëvenaarde kwa-
liteit worden deze likeuren in heel Italië 
en ver daarbuiten geroemd. Om ze goed 
tot hun recht te laten komen, worden de 
likeuren vergezeld van diverse hemelse 
en tongstrelende Italiaanse gerechten. 
Kortom, het wordt een avond die in het 
teken staat van Italiaanse gezelligheid, 
van authenticiteit en puur genieten.

Gaat u op donderdag 25 juni met ons 
mee op ontdekkingsreis? Koffers pakken 
en inchecken is niet nodig, u hoeft alleen 
maar te komen.

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37

5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek

Postbus 190
5740AD Beek en Donk

T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl

www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:

09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur

14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken 

en omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van 
producten van burgerzaken en 
voor het omgevingsloket moet 
u een afspraak 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 gemeen-

tewerf zijn, maar op de 
milieustraat.

Milieustraat Laarbeek

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrij-
dag: 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29

5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2

5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout

Tel: 0499-422081

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele 
onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 19 juni komen twee raadsleden van het PvdA en FFB aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Juni Watermaand 
• Nieuw beeldmerk en nieuwe website voor Laarbeek
• Laarbeek investeert in duurzame initiatieven samenleving

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - Als gemeente krijgen we vaak de vraag of er regels zijn voor het houden van een 
privéfeest, of dat er een vergunning voor nodig is. Het antwoord daarop is: meestal niet.  

Een vergunning is alleen verplicht als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn in 
een tent, loods of schuur op eigen terrein. De tijdelijke gebruiksvergunning die u hier-
voor dan nodig heeft, is vooral voor de brandveiligheid. Wanneer het feest plaatsvindt in 
een woonhuis of in de tuin is dit niet verplicht. 

Regels en tips
Er zijn twee algemene regels voor privéfeesten: u mag geen geluidshinder veroorzaken 
voor de omgeving en een privéfeest mag niet in de openbare ruimte plaatsvinden. Voor 
deze regels kunt u geen ontheffing krijgen. 

Over het algemeen geldt dat bij privéfeesten tot 0.00 uur enige geluidshinder wordt ge-
accepteerd, maar dat bij klachten later in de nacht opgetreden kan worden. De ervaring 
leert overigens dat buren die vooraf persoonlijk van een feest op de hoogte zijn gebracht 
meer begrip hebben en minder snel klagen. Een belangrijke tip is verder: denk vooraf na 
over het komen en vertrekken van bezoekers, alcohol in het verkeer en de beschikbare 
parkeermogelijkheden. 

Wij wensen u veel feestplezier!

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:

• Buurt Clovishof voor het houden van een buurtbarbecue op het Clovishof in 
Aarle-Rixtel op zaterdag 20 juni 2015 van 14.00 tot 1.00 uur (verzonden 2 juni 
2015),

• Buurtvereniging De Molen voor het organiseren van een buurtbarbecue op het 
pleintje ter hoogte van Akker 4 in Lieshout op zaterdag 27 juni 2015 van 19.00 
tot 1.00 uur (verzonden 2 juni 2015),

• Kindervakantieweek Lieshout voor het organiseren van diverse activiteiten 
tijdens de kindervakantieweek op het sportpark ’t Luijtelaar, Herendijk 11 in 
Lieshout van maandag 24 augustus tot en met donderdag 27 augustus 2015 
van 9.30 tot 16.00 uur en op vrijdag 28 augustus 2015 van 9.30 tot 24.00 uur 
ter afsluiting van de kindervakantieweek (verzonden 2 juni 2015),

• Buurtvereniging De Vijver voor het vieren van het 45-jarig bestaan van buurt-
vereniging De Vijver op het Sijsjesplein in Beek en Donk op vrijdag 25 septem-
ber 2015 van 19.00 tot 1.00 uur, op zaterdag 26 september 2015 van 13.00 tot 
1.00 uur en op zondag 27 september 2015 van 10.30 tot 18.00 uur (verzonden 
3 juni 2015),

• Café Bij Ons voor het plaatsen van een tent op het Piet van Thielplein voor 
café-bar Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk van 10 september tot 
en met 16 september 2015 (ver-zonden 3 juni 2015).

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

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend ontheffing te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan:
• KPJ Beek en Donk, pa Vinkenplein 9 in Beek en Donk tijdens de scholen- en 

dorpszeskamp 2015. Gehouden op het KPJ terrein aan de Heereindsestraat 8 in 
Beek en Donk op 20 juni 2015 van 16.00 tot 0.45 uur de dag daarop volgend en 
op 21 juni 2015 van 16.00 tot 22.45 uur (ver-zonden 8 juni 2015).

• De Teugelders van Ganzendonck, p/a Leliestraat 22 in Beek en Donk tijdens 
Splash! 2015 in Beek en Donk. Gehouden op vrijdag 27 juni 2015 van 19.00 
tot 0.45 uur de dag daarop volgend en zondag 28 juni 2015 van 16.00 uur tot 
19.45 uur. Beide evenementen worden georganiseerd in en langs de Zuid-Wil-
lemsvaart tussen het brugwachtershuisje en het 1e woonhuis aan de Dijkstraat 
in Beek en Donk (verzonden 9 juni 2015).

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

LAARBEEK - Om alcohol te mogen verstrekken is een drank- en horecavergunning nodig. 
De bur-gemeester mag hiervoor ontheffingen verlenen. Dit gebeurt vaak bij evenemen-
ten, om de feest-vreugde te verhogen en extra inkomsten te genereren. Maar met het 
verlenen van ontheffingen komt eveneens de verantwoordelijkheid daarvoor. De bur-
gemeester wil deze verantwoordelijkheid op een goede manier invullen met nieuwe 
beleidsregels voor alcoholverstrekking. 

Tegenwoordig wordt er anders gedacht over alcoholgebruik. Ook is de Drank- en Hore-
cawet gewijzigd. Hierdoor gaan we vanaf nu anders om met aanvragen om alcohol te 
mogen verstrekken. 
• Alcohol en sport en alcohol en jeugd gaan in deze nieuwe benadering niet samen. 

Sportevenementen of evenementen voor kinderen of jeugd krijgen daarom geen 
toestemming om voor 16.00 uur alcohol te verstrekken. 

• Evenementen in het algemeen krijgen ’s ochtends geen en ’s avonds tot minder 
laat een ontheffing voor het schenken van alcohol. Als een ontheffing enige tijd 
voor het einde van een evenement eindigt, zorgt dat doorgaans voor een langzame 
afloop van de activiteiten en een geleidelijk vertrek van de bezoekers. 

• Op enkele uitzonderingen na, eindigen ontheffingen voor evenementen die bui-
ten of in een tent worden georganiseerd uiterlijk om middernacht. In de avonden 
van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag kan daar maximaal één uur aan 
toegevoegd worden. Om een geleidelijke en tijdige uitstroom bij evenementen te 
bevorderen, worden ontheffingen tot aan een kwartier voor het einde van een eve-
nement verleend.

Dit beleid moet leiden tot minder alcoholgebruik en het beperken van overlast. Uit-
gangspunten die ook van belang zijn voor het behoud van draagvlak en continuïteit van 
Laarbeekse evenementen. 

Richtlijn taptijden
De burgemeester heeft onderstaande criteria vastgesteld voor de beoordeling van ont-
heffingen ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Wanneer er jeugd betrokken is bij een evenement, of er van bezoekers een actieve deel-
name aan sportactiviteiten wordt verwacht, worden de volgende (maximale) taptijden 
als richtlijn gehanteerd.
• Er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur ge-

schonken tijdens activiteiten die op jeugd onder de 18 jaar gericht zijn.
• Er wordt geen alcoholhoudende drank en/of op z’n vroegst vanaf 16.00 uur ge-

schonken tijdens evenementen waarbij van de deelnemers een actieve deelname 
aan de (sport)activiteiten ver-wacht wordt. 

• Als eindtijd voor het verstrekken van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds - maar 
mogelijk ook in andere gevallen) een kwartier voor het einde van het evenement 
als standaard gebruikt worden.

Bij andere evenementen worden de volgende (maximale) taptijden gehanteerd.
• Alcoholhoudende drank wordt op z’n vroegst vanaf 12.00 uur geschonken. 
• Als eindtijd voor het verstrekken van alcohol zal (in ieder geval ’s avonds - maar 

mogelijk ook in andere gevallen) een kwartier voor het einde van het evenement 
als standaard gebruikt worden.

Overgangsrecht, afwijkingsbevoegdheid en hardheidsclausule
De burgemeester kan een ontheffing (gedeeltelijk) weigeren als het verstrekken van 
alcohol niet past bij het karakter van het evenement of de activiteit, of als er een ver-
moeden is dat het zal leiden tot verstoring van de openbare orde, (verkeers-)veiligheid 
of de zedelijkheid. 

Indien een ontheffing is aangevraagd vóór deze beleidsregels in werking zijn getreden 
en er op die aanvraag nog niet is beslist, worden deze beleidsregels op die aanvraag 
toegepast. 

De burgemeester kan bij bijzondere omstandigheden gemotiveerd van deze beleidsre-
gels afwijken.

Bezwaarschriften

Gemeente actueel

Kort nieuws

Regels voor privéfeesten

Verleende vergunningen

Drank- en Horecawet

Nieuwe beleidsregels voor alcohol

AARLE-RIXTEL - Eind april is al begonnen met rioleringswerkzaamheden in de Wilhel-
minalaan en Goossensstraat in Aarle-Rixtel. Deze werkzaamheden zullen tot 1 augus-
tus duren en worden gedaan door aannemer Van den Berk uit Erp. 

Helaas lopen de werkzaamheden niet zo soepel als gehoopt. Daarom gaat de aan-
nemer extra werken op zaterdagen. De werktijden op zaterdagen zijn van 7.00 uur tot 
ongeveer 16.00 uur. Als u vragen heeft of inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen 
met het Team Beheer van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700.

Wegwerkzaamheden 
Wilhelminalaan en Goossensstraat
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MooiLaarbeekkrant
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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben geweigerd aan mevrouw 
R.P.M.J. Werdens-Kluijtmans voor het plaatsen van een partytent op 1 augustus 
2015 achter woning Schoolstraat 7 in Beek en Donk (verzonden 9 juni 2015).

• In verband met de kermis in Mariahout, die van 20 tot en met 23 juni 2015 op 
het Oranjeplein plaatsvindt, wordt het Oranjeplein afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers, van 17 tot en met 24 juni 2015. 

• In verband met een reggaefestival is een gedeelte van de Schoolstraat tussen 
de Heindertweg en de Goossensstraat in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten wor-
den voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 21 
juni 2015 van 9.00 tot 22.00 uur. 

Melding 8.41 Wet milieubeheer, Meerven 10 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een 
melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Bekx 
Melkveehouderij, Meerven 10 in Mariahout. Hierop is het Activiteitenbesluit milieu-
beheer van toepassing. 
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij 
de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

LAARBEEK - Maandag 15 juni wordt begonnen met het onderhoud asfaltwegen. Dit 
asfaltonderhoud bestaat globaal uit het aanbrengen van asfalt en / of nieuwe slijt-
lagen.

Asfalt aanbrengen
Op maandag 15 juni wordt begonnen met de asfaltwerken. De werkzaamheden be-
staan hoofdzakelijk uit het gedeeltelijk weghalen van het bestaande asfalt (frezen) 
en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werkzaamheden wordt het 
doorgaand verkeer omgeleid. Er worden ook vooraankondigingsborden geplaatst, 
zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor aanliggende percelen geldt dat 
ze bereikbaar blijven met uitzondering van het moment dat er asfalt aan-gebracht 
wordt. Aanwonenden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

De volgende wegen worden nieuw geasfalteerd: 
• Rietven – Tuindersweg (uitvoering in week 25 en 26)
• Heieindseweg (uitvoering in week 29)
• Herendijk (uitvoering in week 25 en 26)
• Lekerstraat (uitvoering in week 29, 30 en 31)
• Peeleindseweg (uitvoering 35, 36 en 37)
• Muzenlaan (uitvoering week 26 en begin week 27)
• Leliestraat, Margrietstraat en Irisstraat (uitvoering week 26)
• Deense Hoek Oost (uitvoering week 26)
• Kruising Veghelsedijk – Vossenberg (uitvoering week 26)

Slijtlagen aanbrengen
Op een aantal wegen door de gehele gemeente Laarbeek worden slijtlagen aange-
bracht. Dat wil zeggen, er wordt bitumen op de weg gespoten die daarna met een 
laagje split wordt afgestrooid en aangewalst. De weg is tijdens de werkzaamheden 
voor alle weggebruikers afgesloten, die werk-zaamheden zullen per weg maximaal 
2 uur in beslag nemen.
We zijn wat afhankelijk van de weersomstandigheden, als het droog is worden deze 
werkzaamheden uitgevoerd op maandag 13 juli.
Bij deze werkzaamheden gaat het alleen om secundaire wegen in het buitengebied. 
Deze worden slechts een korte periode afgesloten en daarom worden er geen om-
leidingsroutes geplaatst. Wij vragen hiervoor uw begrip en wij verzoeken u om de 
aanwijzingen van de ter plaatse aanwezige verkeersregelaars op te volgen of om 
een andere route te kiezen. Aanwonenden zullen schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht. 

Op de volgende wegen wordt deels of helemaal een nieuwe slijtlaag aangebracht:
• Heieindse weg
• Beemdkant – Oostbeemdweg
• Peeldijk alleen op het viaduct
• Pater Eustachiuslaan
• De Wolfsputten
• Bosrand

Na het aanbrengen en inwalsen van de slijtlagen kan er de eerste paar dagen nog 
losliggend split op de weg liggen. Er staan dan waarschuwingsborden opspattend 
grind en slipgevaar, tevens is er een maximale snelheid van 30 km van kracht. Met 
name op het viaduct op de Peeldijk met zijn op en afritten moet u opletten. 
Na enige dagen zal het overtollige split afgeveegd en afgevoerd worden.

U zult begrijpen dat enig overlast niet te vermijden is, wij danken u voor uw begrip.

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
Koppelstraat 91 Beek en Donk 02-06-2015 veranderen gevel
Heieindseweg 3 Mariahout 03-06-2015 verbouwen van langgevelboerderij
Dopheide 1 Mariahout 04-06-2015 plaatsen tijdelijke woonunit
Zaagmolenweg 17  Beek en Donk 06-06-2015 kappen van drie lindenbomen
‘t Slotje 5 Beek en Donk 08-06-2015 wijzigen dakkapel / dak

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Bernadettestraat 1,3,5,7 Mariahout 01-06-2015 verwijderen van asbest
Valkendijk 12 Aarle-Rixtel 02-06-2015 verwijderen van asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvra-
gen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwa-
ren kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Wilhelminaweg 5-5a Beek en Donk wijzigen verdiepingsvloer bouwen 09-06-2015
Groes 30 Beek en Donk bouwen van een woning bouwen 09-06-2015
Groes 28 Beek en Donk bouwen van een woning bouwen 09-06-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

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

Geweigerde vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wet milieubeheer

Onderhoud Asfaltwegen 

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
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INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:

NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!
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NATUURLIJK 
  Mooi Laarbeek

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

Jong grut
Het is weer genieten in de boshut bij 
Noud Biemans op d’n Opstal. Mede 
dankzij de vele nestkasten en kastjes die 
er zijn opgehangen zijn er jonge vogels 
in overvloed. Het is gewoon een feest 

om te zien hoe het jonge grut zich ver-
maakt in de vijver voor de hut en daar 
ook regelmatig nog gevoerd wordt.

Afgelopen zondag zat ik er al om 
06.00 uur samen met mijn schoonzoon 

Thomas en zijn vader, en ook zij gen-
oten volop van het spektakel! Ik moest 
om 11.00 uur gaan omdat ik andere 
verplichtingen had, maar ook na 5 uur 
in de hut fotograferen hadden ze er 
nog geen genoeg van.

Grappig is dat boven een van de luikjes 
in de hut een roodborstje genesteld 
heeft, zodat ze steeds met voer voor de 
jongen recht op ons afgevlogen kwa-
men. Ik kon ze zo dichtbij fotograferen 
dat je precies kan zien wat er voor de 

jongen op het menu staat. 

Inmiddels heb ik al heel wat uurtjes in 
deze hut doorgebracht, maar met dit 
soort taferelen blijf ik genieten in onze 
Mooie Laarbeekse Natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n Opstal 

“Piet van Thielplein, het winkelplein van Laarbeek”

VOORDEELCOUPONS
Volgende week worden over heel Laarbeek de 

voordeelcoupons onder de naam ‘Toppers’ bezorgd. 
De uitgave van deze Toppers is een initiatief van 

het  Centrummanagement Piet van Thielplein, het 
‘Winkelplein van Laarbeek’. 

Het overgrote deel van de ondernemers op het Piet 
vanThielplein en het aangrenzende deel van de 

Koppelstraat en Brouwerstraat heeft aanbiedingen die 
tot eind augustus gelden. Haal uw nee-sticker tijdelijk 
van uw brievenbus en ontvang volgende week alle 20 
aanbiedingen in de overzichtelijke Toppers-brochure!

Diverse prijzen voor St. Servatius Gilde Lieshout op 
Gildedag

Hobbybeurs Katholieke Vrouwenbeweging Lieshout

Lieshout- Het was voor het Sint 
Servatius Gilde uit Lieshout zondag 
7 juni een drukke dag. De dag begon 
met de opening van het jeugdkampi-
oenschap wielrennen voor de jeugd. 
Na de opening vertrok het gilde naar 
het Sint Joris Gilde te Asten die in het 
kader van het 555-jarig bestaan de 
kringdag Peelland organiseerde.

22 gilden trokken deze dag door de 
straten van Asten met vele kleuren en 

geluid. Na deelgenomen te hebben aan 
de wedstrijden bleek het Lieshoutse 
gilde wederom met een groot aan-
tal prijzen huiswaarts te keren.

De uitslagen: 
Vendelen jeugd  
1e prijs       Stijn van Vegchel
Vendelen klasse C    
2e prijs     Peter van der burgt
Vendelen Klasse A 
1e prijs            Willem van Pelt

Groeps vendelen    
1e prijs
Schieten Kringkoning    
Cor van Vegchel
Schieten met luchtbus     
1e Prijs  Stijn van Vegchel

In het algemeen klassement behaalde 
het gilde een 5e plaats.
  

Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenbeweging Lieshout houdt 
op zondag 4 oktober een hobbybeurs 
i het Dorpshuis van Lieshout. Deze 
hobbybeurs is alleen bedoeld voor 
mensen die hobbymatig bezig zijn. Er 
mogen wel spullen verkocht worden.

De beurs begint om 11.00 uur en ein-
digt om 16.00 uur. Er zijn nog enkele ta-
fels vrij, misschien wel iets voor u? Voor 
7,50 euro per tafel kunt u uw hobby 
aan een groot aantal mensen laten zien.

Voor informatie kan gebeld worden 

naar Sandra vd Aa. Tel: 06-49855244, 
mailen mag ook: 
kvlieshoutnb@gmail.com.
 
En wilt u niet op de beurs als standhou-
der, bent u als bezoeker natuurlijk van 
harte welkom! De toegang is gratis.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

KIPFILET
kilo

6.99

W 25 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

KILO

5,-

Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een naam ge-
ven? Dat vroeg DeMooiLaarbeekKrant 
zich af. Een fikse wandeling door 
MooiLaarbeek moet antwoord geven op 
deze vraag. Wat blijkt? De traditie is nog 
springlevend. En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als altijd, belt 
De MooiLaarbeekKrant deze keer aan bij 
Huize ‘tête de mule’, Oranjelaan 35 A in 
Beek en Donk

De bewoner
De bewoner is de 81-jarige Henk 
Verschuren, een aimabel man, die alle 
tijd neemt om DeMooiLaarbeekKrant te 
woord te staan. Zijn vrouw Agnes is helaas 
in 2012 overleden. “Maar ik heb nog drie 
kinderen en acht schattige kleinkinderen”, 
zegt Henk. “Dus ik ben een rijk mens.” 
Vóór zijn pensioen reisde Henk heel Europa 
rond als troubleshooter voor  het Schotse 
bedrijf Coats, dat wereldwijd handelde in 
naaigaren. In Beek en Donk was Henk o.a. 
bekend als één van de redacteuren van 
het dorpsblad ‘Rond’,  een voorloper van 
DeMooiLaarbeekKrant.

Het huis 
Het is een alleenstaand huis met een royale 
voor- en achtertuin. Het huis is in 1977 in 
eigen beheer gebouwd. Henk vertelt dat 
het verkrijgen van dit stukje bouwgrond 
en het bouwen  nogal wat voeten in de 
aarde heeft gehad. Wij wilden eigenlijk een 
huis bouwen in de stijl van een Oostenrijks 
landhuis. De toenmalige gemeente Beek en 
Donk, zag dat niet zitten. Steeds opnieuw 
kwamen er andere voorschriften om onze 
plannen te dwarsbomen. Maar we gaven 
niet op. Bij één van die gesprekken op 
het gemeentehuis, voegde de toenmalige 
burgemeester mij toe: “Je bent zo koppig 
als een ezel, je gaat met je kop door een 
muur!” Ik heb hem toen geantwoord: “Niet 
alleen door een muur, ik ga die kop er ook 
nog op spijkeren!”

Tête de mule 
“Later is het toch allemaal goed gekomen”, 
lacht Henk. “Maar ik heb wel woord ge-
houden. Hoewel ik nauwelijks met een guts 

kan omgaan, heb ik zelf de letters uit een 
plank gegutst en het bord opgehangen.” 
Henk vertelt dat hij geen francofiel is. Maar 
in dit geval koos hij er toch voor om de 
naam in het Frans te vermelden. ‘Tête de 
mule’ betekent letterlijk ‘De kop van de 
muilezel’. In het Frans wordt dit begrip ook  
gebruikt om de koppigheid en onverzette-
lijkheid van een persoon aan te geven. In 
het Nederlands zou het in verband gebracht 
kunnen worden met andere eigenschappen 
die aan de ezel worden toegedicht.

Tot slot
“Of Henk  in het dagelijkse leven nou 
echt zo koppig is als een ezel?”, vraagt 
DeMooiLaarbeekKrant voorzichtig. “Dat 
schijnt nogal mee te vallen”, vindt hij zelf. 
Maar als hij het gevoel krijgt dat hij hautain 
of onrechtvaardig wordt behandeld, dan  
krijgt hij iets over zich van een muilezel die 
geen enkele kant meer op wil. “Dat komt 
gelukkig maar heel zelden voor”, zo besluit 
Henk zijn opmerkelijke verhaal over huize 
‘tête de mule’.

Huize ‘tête de mule’ Beek en Donk
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‘Gewoon lekker lachen’ tijdens Comedy 
Night in het Openluchttheater

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout – Interactie met het publiek. Een be-
langrijk ingrediënt van de Comedy Night. Het pu-
bliek zat er zaterdagavond klaar voor. Nadat het 
pittoreske Mariahout, mét grot, door Leon van der 
Zanden ‘op de hak’ is genomen, kan de show van 
start gaan.  Vier stand-up comedians geven een 
kijkje in hun leven en nemen het publiek mee in 
hun verhalen.

Dian Liesker
De emotioneel gehandicapte Noorderling Dian 
Liesker opent de avond met een EK voetballied. “Ik 
beperk me tot de essentie van voetbal”, waarna ze 
een refrein ten gehore brengt met de tekst; “Bal, 
bal, bal…blablabla….bal, bal, bal.” Opgegroeid 
in Groningen vertelt ze over haar nuchtere moe-
der, een vrouw van weinig woorden met steevast 
de uitspraak; “Oe…da werd ok tiet.” Dian staat 
in contact met haar omgeving. Het slaan van de 
kerkklok wordt verwerkt in de schets. Joke en Adri, 
die hun 42-jarige huwelijksjubileum in het theater 
vieren, worden in haar conference meegenomen.

Fuad Hassen
Nadat Leon van der Zanden met het hele theater 
‘Lang zullen ze leven’ voor Joke en Adri heeft ge-
zongen, kondigt hij Fuad aan. Deze Bosschenaar 
met een uitgesproken mimiek weet het theater te 
bespelen. Fuad neemt ons mee in het ‘leed dat sa-
menwonen heet’. Opeens woont zijn vriendin bij 

hem in en is alles van hem ‘van ons’. Zelfs de glu-
tenallergie van zijn vriendin wordt een gezamen-
lijke kwaal. Samen met haar ‘sojamelk-drinkende 
vrienden’ verandert hij langzaam in een vrouw. “Ik 
kreeg zelfs moeite met inparkeren ...” stamelt de 
energieke Fuad; “… en weet je hoe seks is met een 
glutenvrij dieet? Alsof je 42 jaar getrouwd bent.” 
Joke en Adri liggen helemaal in een deuk.

Marieke Peper
Het leven van een stewardess gaat niet over ro-
zen. Marieke geeft een kijkje in het leven van haar 
beroepsgroep. Ze omschrijft de stewardessen die 
je in een vliegtuig tegenkomt. Tevens worden de 
passagiers ‘onder de loep’ genomen. “Het lijkt of 
passagiers naast het inchecken van de bagage ook 
hun hersenen afstaan.” merkt de stewardess op 
terwijl ze tijdens het serveren van appelsap telkens 
moet uitleggen dat het appelsap is.

Leon van der Zanden
De geboorte van zijn dochter verandert hem in een 
onzeker weekdier. Huilend deelt Leon zijn ervarin-
gen met het publiek. De slapeloze nachten en het 
krijgen van slabbetjes met verschrikkelijke teksten. 
“Ik moet zelf ook kotsen als ik middenin de nacht 
die ‘originele’ teksten lees.” vertelt Leon met een 
cynisch lachje. Het indigokind van zijn vriendin, 
perikelen met zijn huisbaas en roken van een joint-
je op Pinkpop weten het publiek te boeien. 
Leon en zijn mede-comedians verzorgden in Ma-
riahout een geslaagde avond.
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Heel veel nieuwe ervaringen 
opdoen tijdens Roefeldag 2015

Laarbeek – Afgelopen zaterdag stond Laarbeek 
voor de 19e keer in het teken van de jaarlijk-
se Roefeldag. Basisschoolleerlingen van alle 
scholen gingen onder begeleiding in groepjes 
op een avontuurlijke ontdekkingstocht. Want 
hoe spannend is het als je een kijkje mag ne-
men achter de schermen van een (Laarbeeks) 
bedrijf, vereniging of instelling? 

Razende reporters
Ook de MooiLaarbeekKrant stelde haar deuren 
open en kreeg hoog bezoek. Er stonden name-
lijk drie interviews gepland met achtereenvol-
gens René Jansen, buurtbrigadier, Tim Klomp 
Bueters, mede-organisator van Wish en Joan 
Briels, wethouder van de gemeente Laarbeek.

Leerlingen van ’t Otterke  en De Muldershof 
uit Beek en Donk en van de Bernadetteschool 
in Mariahout hadden de eer om deze drie be-
roemde Laarbekenaren te interviewen. De on-
gecensureerde versies van deze top-interviews 
leest u op deze pagina’s!

Interview met René Jansen, buurtbrigadier Beek en Donk

Redacteuren: Melvin, Rico en Jesse van 
                     basisschool ’t Otterke

Zij hebben tijdens de roefeldag wijkagent 
Rene Jansen geïnterviewd. Hij heeft ge-
studeerd voor vertegenwoordiger, maar na 

school ging hij in dienst landmacht, daarna 
kreeg hij een 6-jarige contract bij de lucht-
macht. 20 jaar geleden maakte hij de stap 
naar de politie. In 2011 begon hij als wijk-
agent in Beek en Donk.

Deze keuze maakte hij om meer te betrok-
ken te zijn bij de mensen, de wijken, het dorp. 
Wij vonden het leuk om verschillende verha-
len over zijn carrière te horen. Wij bedanken 
de Laarbeekkrant, het roefelcommite en onze 
wijkagent René Jansen. 
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Heel veel nieuwe ervaringen 
opdoen tijdens Roefeldag 2015

Interview met Joan Briels, wethouder van gemeente Laarbeek

Interview met Tim Klomp Bueters, mede-organisator van Wish

Redacteuren: Rosa, Joske, Neeltje, Ellis 
        van de Bernadetteschool 
        in Mariahout

Beek en Donk – Een activiteit van de 
Roefeldag was de MooiLaarbeekKrant. Daar 
hebben we wethouder Joan Briels geïnter-
viewd. 

Taken als Wethouder
“Ik ga over de jeugdzorg, ouderenzorg, 
sportclub, onderwijs, kunst, cultuur, subsi-
dies, plannen en besluitingen”.

Heb je een speciale opleiding gedaan?
“Nee je hoeft geen opleiding te volgen om 
wethouder te worden, maar je moet mee na-
denken over nieuwe plannen. Je moet plezier 
hebben in je werk en tegen kritiek kunnen”.

Wat was het hoogtepunt van je carrière? 
“We hebben een gezondheidsrace geor-
ganiseerd. Toen Laarbeek 10 jaar bestond 
wilde de gemeente iets organiseren voor 
kinderen”.

Privéleven? 
Hij woont in Beek en Donk, heeft drie kinde-
ren en zijn hobby is hardlopen.

Redacteuren: Eline van der Aa, Marit van 
          Zuthven, Joëlle de Groot 
        van basisschool De Muldershof 

Gesproken met de eigenaar, Tim Klomp 
Bueters, van Wish Outdoor. Wish is ontstaan 
in de sportschool. Omdat er niks te doen was 
in Beek en Donk hebben Tim en Bram een 
idee voor een festival bij de burgemeester 
neergelegd. Met veel A4tjes is er een presen-
tatie ontstaan en met hulp van de Rabobank 
en Bavaria is Wish ontstaan. Wish was twee 
dagen en sinds 3 jaar 3 dagen met camping 
omdat er veel internationale festivalgangers 
kwamen. Wish is ook een bedrijf dat alles 
zelf regelt, ook de artiesten. Dat zijn er dit 
jaar 200 voor 3 dagen festival. Tim heeft als 
functie de veiligheid regelen. Er werken het 
hele jaar 7 – 8 mensen fulltime om Wish te 
organiseren. 

Op dit moment, tijdens de opbouw werken ze 
van 8.00 tot 22.00 uur om alles klaar te krij-
gen. De opbouw duurt 3 weken, de afbouw 
ongeveer 1 week. Tijdens Wish werken er 
1000 vrijwilligers mee om er een succes van te 

maken. Dit jaar worden er 55.000 festivalgan-
gers verwacht. 
Wish Outdoor Mexico was een groot succes. 
De mensen gingen meteen bij binnenkomst los 
op de muziek. Over een paar weken is het dan 
zover, Wish Outdoor 2015. Wij wensen Tim 

en de rest van Wish heel veel plezier en succes 
en wij bedanken hem voor zijn tijd en leuke, 
mooie verhalen.
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facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

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

Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

Snijbloemen

Mix pot

“Lievemannekes”
Daar word je blij van

Vuurschaal
Zwart metaal, ø 60 cm 
32 cm hoog 
compleet 
met voet. 
Van € 32.95

Cuphea
“Theeplantje” verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 20 cm hoog 
in 11 cm pot
Van € 1.50

Met 4 soorten 
stekperkgoed 
30 cm hoog in 
21 cm sierpot.
€ 5.99 p/stuk

Het mooiste groen
Vijvervissen
Keuze uit Goudvis, Winde, 
Shubunkin, Sarasa en 
komeetstaart! 15 tot 20 cm
€ 8.99 p/stuk

Waterplanten
Drijvende waterplanten, 
verkrijgbaar in diverse soorten. 
€ 1.99 p/stuk

Salvia NemorosaDahlia
“Salie” vaste plant, verkrijgbaar in 
diverse kleuren.
35 cm hoog in 
19 cm pot
Van € 5.99

Groot bloemige Dahlia, 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 40 cm hoog 
in 19 cm pot
Van € 5.99

Rollup 25 meter, compleet met 
toebehoren!
van € 139.95
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Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur

€2.99

Gardena slangbox

nu 5 voor 

€ 25.-

“Salie” vaste plant, verkrijgbaar in 
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Salvia Nemorosa
“Salie” vaste plant, verkrijgbaar in 
diverse kleuren.
35 cm hoog in 
19 cm pot
Van € 5.99

Groot bloemige Dahlia, 
verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 40 cm hoog 

€3.99

diverse kleuren, 20 cm hoog 
in 11 cm pot

€0.89
nu

€3.99

“Lievemannekes”
Daar word je blij van

Per bos nu

€0.99

verkrijgbaar in diverse soorten. 
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

*

*Exclusief schaal

Premium Gold Dealer

10% korting op alle BBQ’s!

nu

€119.95

30 cm hoog in 
21 cm sierpot.
€ 5.99 p/stuk
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€19.99

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

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

SCHADEHERSTEL EN SPUITWERK VOOR CAMPERS EN CARAVANS

H&S PAINT B.V. T 0492-352811

KORENMIJT 21 E info@hns-paint.com

5741 PP BEEK EN DONK I www.hns-paint.com

SCHADEHERSTEL EN SPUITWERK
VOOR CAMPERS EN CARAVANS

H&S PAINT B.V.
KORENMIJT 21
5741 PP BEEK EN DONK

T 0492-352811
E info@hns-paint.com
I  www.hns-paint.com

Bezwaar tegen alcoholregels Laarbeek
Er komt een Laarbeek-breed bezwaar 
tegen de nieuwe alcoholregels voor 
evenementen welke de gemeente 
Laarbeek, met burgemeester Ronnes 
voorop, heeft ingevoerd. Dit initiatief 
is genomen door Beek en Donkena-
ren Wim Maas en Ronnie Tijssen. Heel 
veel organisaties krijgen te maken met 
de nieuwe regels, die bovenop de Ne-
derlandse wetgeving van ‘geen alcohol 
onder 18 jaar’ komen en hier nadelige 
gevolgen van gaan ondervinden. Na-
mens zoveel mogelijk Laarbeekse or-
ganisaties willen beide heren een Laar-
beek-breed gedragen bezwaar maken 
bij de gemeente. Doel is om de nieuwe 
regels van tafel te krijgen.

Burgemeester Ronnes is van mening 
dat er tegenwoordig anders over al-
cohol wordt gedacht en dat de Neder-
landse regels nog niet streng genoeg 
zijn. Daarom mag er tijdens op kinde-
ren gerichte evenementen en tijdens 
evenementen waar van deelnemers 
een actieve (sport)activiteit wordt ver-
wacht, niet eerder dan op z’n vroegst 
vanaf 16.00 uur alcohol worden ge-
schonken. Een kwartier voor het einde 
van een evenement moet worden ge-
stopt met de verstrekking van alcohol. 
Dit geldt in ieder geval voor avonden, 
maar mogelijk ook in andere gevallen. 

Voor alle andere evenementen geldt 
dat ten vroegste vanaf 12.00 uur alco-
hol mag worden geschonken.

De initiatiefnemers van het bezwaar 
hebben een aantal redenen waarom 
ze het niet eens zijn met de nieuwe 
regels. Zo vinden ze het typisch Neder-
landse betuttelende regelgeving. Jeugd 
onder 18 mag al geen alcohol drinken 
en volwassenen kunnen heel goed zelf 
keuzes maken in wat ze wel of niet 
drinken, zo denken zij. Verder vinden 
ze dat er met de nieuwe regels met 
verschillende maten wordt gemeten. 
Juist voor het allergrootste evenement 
van Laarbeek - WiSH Outdoor - wordt 
een uitzondering gemaakt. Vreemd als 
je bedenkt dat dit toch eigenlijk het 
allergrootste en beste voorbeeld zou 
kunnen zijn. Ook de burgemeester zelf 
is niet geloofwaardig. Tijdens het Dra-
kenbootfestival in Helmond stond hij 
rond 13.30 uur met zijn teamgenoten 
doodleuk aan een glas bier gebrouwen 
in ons eigen Laarbeek. In dit geval is 
dan wel niet voor Sinterklaas gespeeld, 
maar hoe krom kun je eigen beleid toe-
passen en zelf als slecht voorbeeld die-
nen? Ook vrezen Wim en Ronnie dat 
diverse evenementen het loodje gaan 
leggen omdat er gewoonweg minder 
bezoekers gaan komen en de omzet 

van drankverkoop drastisch zal gaan 
dalen. Juist deze inkomsten zijn voor 
verreweg de meeste evenementen de 
belangrijkste inkomstenbron. Daarbij 
komt nog dat er nu al horecaonder-
nemers zijn die zeggen waarschijnlijk 
te stoppen met hun medewerking te 
verlenen aan de kleinere evenementen 
omdat vdaar niets meer te verdienen 
is of dat er in bepaalde gevallen zelfs 
geld bij moet. Niet alleen voor de ver-
enigingen die iets organiseren maar 
ook voor de horeca heeft het dan ook 
-opnieuw- nadelige gevolgen. Al jaren 
gaat het niet zo goed met de horeca 
en juist de extra inkomsten uit de vele 
evenementen zijn een welkome en 
belangrijke aanvulling voor velen van 
hen.

De beide initiatiefnemers willen daar-
om een Laarbeek-breed gedragen 
bezwaar indienen bij het gemeen-
tebestuur van Laarbeek. Ze roepen 
alle vrijwilligersorganisaties en ho-
recaondernemers op, die dit initia-
tief steunen, zich zo snel mogelijk te 
melden. Dit kan middels een e-mail 
naar: rtl@outlook.com. Het bezwaar 
wordt vervolgens ingediend namens 
hen die zich hebben aangemeld.

Ronnie Tijssen en Wim Maas 

LEZERSPODIUM

Hoe mooi is Croy? Charlie geniet ervan!
De foto is gemaakt door Melanie Sneijers.

Hoe mooi is Croy? Hoe mooi is Croy? Charlie geniet ervan!Charlie geniet ervan!

Mooi Gespot

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com 0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Opbouw WiSH Outdoor in volle gang 

Helmond – Interieurspecialiste en eigenares-
se Yvonne Verhorevoort van House of JAB in 
Helmond heeft zin in de zomer. Niet alleen zin in 
de zomer maar ook zin om samen met u eens goed 
te kijken naar de decoratie en aankleding van de 
plek waar u, al dan niet samen met anderen, ge-
niet van een ontbijt in de ochtendzon, een barbe-
cue of van zwoele zomeravonden. House of JAB 
is gespecialiseerd in het geven van interieuradvies 
voor binnen- maar zeker ook voor buitenshuis.

Binnenshuis wordt normaliter heel veel aandacht 
geschonken aan inrichting en decoratie maar hoe 
zit dat eigenlijk buitenshuis? 
“Wat je vaak ziet is dat de inrichting van een huis 
helemaal ‘af’ is. Alles ‘klopt’ en er wordt veel tijd 
en aandacht geschonken aan inrichting en decora-
tie. De tuin is vaak keurig aangelegd en op orde, 
maar vaak is deze niet echt ‘aangekleed’. In tegen-
stelling tot binnen wordt de inrichting buiten vaak 
vergeten”, vertelt Yvonne.

Waar moet ik aan denken Yvonne op het ge-
bied van interieuradvies als we praten over 
‘buitenshuis’?
“Je kan dan denken aan alles wat met buiten 
recreëren te maken heeft; niet alleen de plek 
waar je zit en ontspant zoals bijvoorbeeld je 
terras, overkapping, serre of veranda maar ook 
zaken als een parasol, tuinkussens, sierkussens, 
placemats, tafellopers, tuindoeken (denk aan 
een zogenaamd ‘kamerscherm’) en zelfs de in-
richting van bijvoorbeeld je caravan, camper of 
boot. Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
is mogelijk deze in te richten ‘op maat’ en er 
jouw persoonlijke draai aan te geven.”

Welke mogelijkheden zijn er om ook buitens-
huis te komen tot een smaakvolle inrichting?
“Wij hebben een ruime collectie zogenaamde 
‘all-weatherstoffen’ in ons assortiment. Dit zijn  
buitenstoffen in diverse patronen en kleuren 
die voor allerlei doeleinden geschikt zijn. Deze 
stoffen hebben een hoge lichtechtheid, zijn be-
stand tegen zonlicht, chloor en zeewater, zijn 
resistent tegen schimmel en zeer gemakkelijk in 
onderhoud; water en zeep zijn voldoende voor 
de meeste vervuilingen. Een aantal stoffen is 
ook bestand tegen UV-straling en is daardoor 
zeer geschikt voor de aankleding van een para-
sol of tuindoek. Bovendien zijn de stoffen ade-
mend en voelen ze comfortabel aan; ook niet 
geheel onbelangrijk”, aldus Yvonne.

Kun je voorbeelden geven van hoe deze all-
weatherstoffen gebruikt worden?
“De all-weatherstoffen zijn comfortabele stoffen 
die geschikt zijn voor binnen- én buitengebruik. 
Omdat de stoffen ook zeer geschikt zijn voor 
binnen, kun je dus afwisselen. Sierkussens voor 
binnen kunnen bijvoorbeeld ook buiten gebruikt 
worden en andersom. Maar behalve sierkussens 
kun je ook tuinkussens, placemats, tafellopers en 
zelfs je parasol helemaal naar je eigen, persoon-
lijke smaak aankleden. Het is op die manier heel 
goed mogelijk om je interieur binnen prachtig 
aan te laten sluiten op de aankleding buitenshuis. 
Op die manier kun je een verbinding leggen qua 
kleur of motief tussen binnen en buiten en je tuin 
zodoende voorzien van een ‘personal touch’.”

Heb je nog tips Yvonne voor mensen die 
nieuwsgierig geworden zijn?
“Jazeker, vervolgt Yvonne. Ik zet de - inmiddels 
bekende - ‘do’s en don’ts’ op een rij”:

Do’s:
• Door te kiezen voor comfortabele all-weather-

stoffen, kunnen sierkussens zowel binnen als 
buiten gebruikt worden;

• Het naar persoonlijke smaak aankleden van uw 
tuin zorgt ervoor dat er een verbinding ontstaat 
in kleur en/of motief tussen binnen en buiten.

Don’ts:
• Het decoreren van uw tuin mag geen afbreuk 

doen aan uw tuinontwerp;
• Voorkom een zogenaamde ‘overkill’ aan deco-

ratie in uw tuin.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de buiten-
stoffencollectie van House of JAB of wilt u meer 
informatie, dan bent u van harte welkom in de in-
spiratieshowroom van House of JAB, gelegen aan 
de Burgemeester van Houtlaan 4a te Helmond. 
U kunt natuurlijk ook telefonisch contact op-
nemen of een bezoek brengen aan de website 
www.houseofjab.nl.

Yvonne Verhorevoort en haar team van House of 
JAB by Verstappen Interiors wensen u alvast een 
hele mooie, sfeervolle zomer toe! 

HEEFT U OOK ZO’N ZIN IN DE ZOMER? 

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Interieurspecialist Yvonne Verhorevoort geeft advies!

Festivalterrein de Aa verandert lang-
zaam weer in een waar sprookjesw-
eiland. Het terrein is uitgezet en 
overal zijn al steigers te zien. Dit 
weekend wordt al begonnen met de 
decoratie, zodat je echt kunt gaan 
zien wat je op vrijdag 3, zaterdag 
4 en zondag 5 juli kunt verwachten 
tijdens de negende editie van WiSH 
Outdoor. Fotografen Marcel van de 
Kerkhof en Joost Duppen maken fo-
to’s van de opbouw van dit grootse 

festival.

Houd de Facebook-pagina van 
MooiLaarbeek in de gaten voor meer 

updates over de opbouw van 
WiSH Outdoor

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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IJssalon De Verrassing
Heuvelplein 99
Heuvelpleinpassage
Beek en Donk
www.ijssalon-deverrassing.nl 

juni   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Heerlijk chocolade gereedschap, een bierfles Laarbeeks Blond 
of onze ijscoupe “Vaders Verrassing” zijn een leuk cadeau voor 
Vaderdag
 
Met het Smikkelboekje kun je onze frisse ijscoupe “De Smikkel 
Verrassing” bestellen
 
Op ons terras kunt u ook genieten van koffie, thee
en frisdrank
 
Loop eens bij ons binnen.

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

Rowwen Hèze
Zaterdag 5 september 20:30 uur

Mooi UIT 
in Laarbeek

Benefi etdiner door team Duchenne 
Heroes Laarbeek
Laarbeek – Team Duchenne Heroes Laarbeek 
houdt vrijdag 19 juni een 6-gangen Duchenne 
benefietdiner, inclusief drankenarrangement. Dit 
benefietdiner wordt gehouden in Herberg ‘de 
Brabantse Kluis’ in Aarle-Rixtel en begint om 
19.00 uur.

U kunt zich nog opgeven via richard@richardde-
beer.nl. Inmiddels nemen 80 personen deel aan 
het Benefietdiner, maar er is nog voldoende plek. 
Bijna 350 mountainbikers verzamelen zich op 13 
september in Bure, België, om deel te nemen aan 
Duchenne Heroes 2015. Duchenne Heroes is de 
zwaarste 7-daagse mountainbiketocht van de Be-
nelux. Per dag wordt 100 km afgelegd over zware 
mountainbiketracks in België, Luxemburg, Duits-
land en Nederland.
 
Deze sponsortocht wordt gereden om gezamenlijk 
een einde te maken aan Duchenne Spierdystrofie. 
Duchenne is op dit moment nog niet te genezen of 
te voorkomen. Kinderen en jonge mannen overlij-
den veel te vroeg aan deze ziekte en worden vaak 
niet ouder dan 30 jaar. Een percentage van 95% 
van het ingezamelde geld gaat naar onderzoek 
voor deze ziekte. De stichting heeft nauwelijks 
overhead omdat iedereen belangeloos meewerkt 
en kosten in natura gesponsord worden.

 

Duchenne Heroes Laarbeek draagt zijn steentje bij 
en probeert van 13 t/m 19 september Duchenne 
Spierdystrofie ‘de wereld uit te trappen’. ‘Du-
chenne zet veel te vroeg een punt achter levens 
en daar maken zij een punt van’. Het team van 
Duchenne Heroes Laarbeek bestaat o.a. uit Corné 
van de Ven, Richard de Beer, Ingrid de Beer, Petrus 
Opsteen en Koen Schrama. 

Wilt u meer weten of hen steunen: kijk dan op 
www.duchenneheroes.nl en zoek naar team Laar-
beek.  

Concert St. Caecilia in sfeervol 
Openluchtmuseum Arnhem

Lieshout/Mariahout/Arnhem - Harmonie St. 
Caecilia uit Lieshout en Mariahout kijkt terug op 
een gezellig en muzikaal weekend. De harmonie 
bracht een bezoek aan het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Zowel de slagwerkgroep als het harmo-
nieorkest gaven een concert tussen de historische 
gebouwen.

De goed gevulde bus vertrok zondagochtend 
naar het museum in Arnhem. De meegereisde le-
den hadden wat tijd om het museum te bekijken. 
In de middag was het tijd voor een concert. Het 
weer was onverwachts goed en daardoor kon het 
publiek op een zonnig terras op het Zaanse plein 
genieten van twee muzikaal interessante, lichte en 

gevarieerde concerten.
De concertreis naar Arnhem was het laatste mu-
zikale uitstapje buiten de gemeentegrenzen van 
dit seizoen. Op 1 juli sluiten de jeugdorkesten hun 
seizoen af op de Heuvel in Lieshout. Op 6 juli ge-
ven het harmonieorkest en de slagwerkgroep in 
het Openluchttheater Mariahout hun laatste con-
cert van het seizoen. 

De leden van St. Caecilia hebben echter nog wel 
een ander uitstapje tegoed, alleen mogen de in-
strumenten deze keer thuisblijven. De harmonie is 
uitgenodigd om aanstaande vrijdag in het Philips 
Stadion in Eindhoven te  genieten van het concert 
van oud-lid Guus Meeuwis.

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

ONDERHOUD VAN 
ALLE MERKEN,

OUD & JONG

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl
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30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

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

28 Juni startpunt nieuwe fi etsroute 
WATERPOORTROUTE

tussen 10.00 uur en 13.00 uur.

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

*Offi ciële opening om 11.00 uur.
Zie programma www.juniwatermaand.nl

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids.

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Vaderdag Tip!

 Koppelstraat 35, 5741 GA 

pannenkoekenhuispluk.nl

aderdag Tip!
Voor de vaders serveren 
wij met vaderdag een 

GRATIS dessert 
naar keuze!* 

*vraag naar de 
voorwaarden

Mooi UIT 
in Laarbeek

Beek en Donk – Stichting Fun Trike Treffen is 
dringend op zoek naar vrijwilligers voor het op-
bouwen en afbreken van haar evenement. 

Zij bouwen op vanaf woensdag 25 juni tot en met 
1 juli. Het afbreken is vanaf zondag 5 juli 12.00 
uur tot woensdag 8 juli. Iedereen vanaf 16 jaar 
is welkom. 

Paul Colen wint met ‘de waterjuffer’ 
fotowedstrijd ‘Kiek nou’ 

Aarle-Rixtel - Tijdens de expositie van de foto-
werkgroep ‘Kiek nou’ van het IVN Laarbeek op 
zondag 7 juni, is een echte eyecatcher als best 
beoordeelde foto uit de bus gekomen. De foto is 
inmiddels na loting overhandigd aan Pieter van 
Lieshout uit Beek en Donk.

Eerste lustrum
Het inmiddels bekende kikkerconcert - en de voor 
de vijfde keer bijbehorende expositie van ‘Kiek nou’ 
- werd weer druk bezocht. Sinds de oprichting van 
de fotowerkgroep in april van 2010 is niet alleen 
de natuur van Laarbeek, maar ook het IVN zelf be-
ter in picture gekomen. Ook is het kikkerconcert 
gegroeid tot waar het nu is: een geweldig mooie 
happening. Om dit met de bezoekers te vieren kre-
gen deze bij het betreden van de expositie in het 
IVN-clubgebouw De Bimd een formuliertje en de 
vraag of ze na het bezichtigen een top drie in wil-
den vullen.

De eyecatcher
De foto’s werden niet 1 keer bekeken, maar de 
meesten liepen nog een rondje en sommigen zelfs 
twee. Er waren namelijk te veel mooie foto’s wat de 

keuzes niet makkelijker maakten. Er zijn er meerde-
ren geweest die het blaadje blanco hebben ingele-
verd met de woorden: heb niets ingevuld, want an-
ders doe ik de andere tekort, er zijn zoveel mooie. 
Maar voor velen was er een duidelijke eyecatcher: 
de waterjuffer. Met de grote ogen gefotografeerd 
door werkgroeplid Paul Colen uit Aarle-rixtel.

De winnaar
Na alle briefjes te hebben gesorteerd, met de wa-
terjuffer op 1, heeft er een loting plaatsgevonden 
en is Pieter van Lieshout uit Beek en Donk de ge-
lukkige winnaar geworden van een nieuwe afdruk 
met passe partout van de mooiste foto van Kikker-
concert 2015.

Paul zelf beloofde de winnaar er nog een mooie 
lijst bij van de ‘Kiek nou’ hofleverancier Foto van de 
Kerkhof uit Helmond. Pieter Gefeliciteerd!

Alle leden, en in het bijzonder Paul Colen,  bedan-
ken iedere bezoeker voor de extra aandacht aan de 
door hen gemaakte natuurfoto’s. Ze gaan weer een 
jaar hun best doen en zien jullie graag terug op de 
eerste zondag van juni 2016.

De winnende foto van ‘de waterjuffer’ 

Winnaar van de foto Pieter van Lieshout (l) met rechts naast hem natuurfotograaf Paul Colen

Fun Trike Treffen zoekt vrijwilligers

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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www.hetmaathuys.nl

Korenmijt 3, Beek en donk
Bedrijventerrein Bemmer

UW WENSEN
ZIJN ONZE INSPIRATIE

A new adventure awaits!
Geniet van alle kleine dingen in het leven op WiSH Outdoor én thuis.

Buurtverenigingen Beekerheide en Beekse Akkers 
houden samen Buitenspeeldag
Beek en Donk - Mooi weer, een vrije 
woensdagmiddag en vrolijke, enthousi-
aste kinderen: alle ingrediënten voor een 
geslaagde Buitenspeeldag waren afgelo-
pen woensdag 10 juni aanwezig. 

Samenwerking
Voor het eerst namen zowel kinderen van 
buurtvereniging Beekerheide als kinderen 
van de vorig jaar opgerichte buurtvereni-
ging Beekse Akkers deel aan een geza-
menlijk georganiseerde Buitenspeeldag.  
De besturen van buurtvereniging 
Beekerheide en buurtvereniging Beekse 
Akkers besloten eerder dit jaar, daar waar 
mogelijk, samen te werken. Voor de orga-
nisatie van de Nationale Buitenspeeldag 
sloegen zij voor het eerst de handen ineen.  

Diverse activiteiten
Op het speelveld aan het Isidorusplein 
kwamen bijna 60 kinderen samen om in 
de buitenlucht met elkaar te spelen.  Er 
was voor ieder wat wils: De kinderen 
konden koekhappen, steltlopen, schmin-
ken, zaklopen, knutselen, spelen op een 
springkussen en aangezien het zonnetje 
scheen waren er ook diverse waterspelle-
tjes.De organisatie bedankt alle kinderen, 
papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, voor 
hun komst en ‘last but not least’; de vele 
ouders welke geholpen hebben deze mid-
dag tot een groot succes te maken!

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

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

Onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw voor de particulier

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

Frank Tops

Samen buiten spelen bij De Raagten
Beek en Donk - Op een zonovergo-
ten schoolplein wordt naar hartelust 
gespeeld op woensdagochtend bij 
Kindcentrum de Raagten. Op 10 juni 
werd hier de Nationale Buitenspeeldag 
gevierd. Het projectteam van de school, 
bestaande uit 7 ouders, heeft het school-
plein en de parkeerplaats  veranderd in 
een waar speelparadijs.  

Kinderen van groep 0 t/m 4 kunnen in 
groepjes strijden in het sponzenspel, 
sjoelen, touwtrekken of hun grenzen 
verleggen op de panda-stormbaan. Ook 
mocht je fietsen op een zelfgemaakte 
skelterbaan, zaklopen, spijkerpoepen en 
een potje flessenvoetbal spelen. Niets is 
te gek op deze Buitenspeeldag. op deze 
dag is er extra aandacht voor buiten spe-
len. Natuurlijk vinden kinderen het leuk 
en gezellig, maar buiten spelen is ook 
erg gezond en kinderen doen er veel 

ervaringen op, die binnen niet of min-
der makkelijk geleerd kunnen worden. 
Kortom, het is goed om kinderen lekker 
veel te laten buiten spelen! 
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Het fenomeen ‘fuif’ kent een lange 
en rijke historie. Toen ikzelf nog een 
aanstormend puber was maakte ik al 
jong kennis met dit type kinderfeest. 
Schijnbaar, zo bleek na mijn eerste 
ervaring, dien je dan voorafgaand 
aan het feestje zorgvuldig je kled-
ing te kiezen, je haar in de plooi te 
frotten en het liefst ook nog een lek-
ker geurtje op te spuiten, want en ik 
quote hier: ‘Jongen, er komen ook 
meisjes!’ Waarop ik reageerde met 
de voor ouders vrij irritante woor-
den: ‘Ja dus?’ en vervolgde met 
‘Nou en!’.
Eenmaal aangekomen op het 
feestgedruis, die allereerste keer, 
bleek dus dat er op muziek (die zo 
hard stond dat ik niet fatsoenlijk kon 
melden aan Jeroen dat ik die dag 4 
reuzereuzes had gewonnen) ged-
anst moest worden. ‘Oh, gaan we 
niet iets doen als een speurtochtje 
of zo?’ Nee dus. Sterker nog, zo-
dra 2 Unlimited af was gelopen en 
de zachte klanken van Toni Brax-
ton (Unbreak my heart, gatver) uit 
de beide boxen de omgeving vulde 
diende je een meisje te vragen om 
te schuifelen. No way natuurlijk, dus 
trok een dame je maar naar je toe, 
waarop ik op mijn beurt wijselijk af-
stand hield door mijn armen goed 
tegen haar schouders aan te druk-
ken. Uiteindelijk wiegden 5 setjes 
onregelmatig buiten de maat van de 
muziek. De fuif, wat een feest!
Inmiddels heeft de fuif een stor-
machtige ontwikkeling doorge-
maakt. Drie uur lang hangen en 
zitten en fout dansen en elkaar aan-
loeren, dat is er in ieder geval in mijn 
8e groep niet meer bij. De gehele 
klas wordt verwelkomd op een rui-
me locatie van een der jonge organ-
isatoren. Volgens afspraak wordt de 
goedgevulde envelop overhandigd, 
waarmee de spaarrekening een 
fl inke boost krijgt. Na een passende 
ontvangst (in de uitnodiging stond 
het thema van de fuif: ‘Olympische 
spelen, gala, horror, foute fuif …’) 
is het uitleggen geblazen. Groepjes 
worden weggestuurd om de weg te 
vinden (‘maar let op de paparazzi 
onderweg; word je gefl itst, dan 
heb je strafpunten’) of krijgen een 
rondleiding langs de spellen die zo 
meteen gespeeld gaan worden (‘je 
gaat proberen het biggetje geblind-

doekt te tikken’). Niet snel daarna 
gaat het ‘feestgedruis’ los. De jeugd 
vermaakt zich opperbest en wordt 
bezielend begeleid door de oud-
ers die stiekem alles in het geheim 
hadden voorbereid. Een voorbeeld: 
Tijdens de speurtocht blijkt dat je 
bij een post ineens een clipje moet 
maken op de muziek van Bruno 
Mars. Zonder gene wordt er ge-
playbackt en gedanst, er ontstaat 
een prachtig fi lmpje. Voorbeeld 2: 
Tijdens de tafeltennisactiviteit blijkt 
dat niet iedereen behept is met een 
formidabele forehand. Druk wordt 
er gecoacht om toch maar zo rustig 
mogelijk het balletje terug te spelen 
want het gaat om de punten! Voor-
beeld 3: Tijdens het M&M zuigen 
van bekertje 1 naar 2 is er opper-
ste concentratie nodig om ook dit 
secuur te laten gebeuren. De groep 
past zich aan en helpt elkaar door 
dik en dun, rood en geel.
Natuurlijk is er ook tijd voor ontspan-
ning na inspanning. Het blijft een 
feestelijke gelegenheid en nadat er 
al hamburgers, frikadellen, chips, 
cola en sinas de nog sterke magen 
in zijn gegaan wordt er saamhorig 
afgesloten bij de vuurkorf. Lekker 
marsmellows roosteren. Of men ki-
jkt saampjes naar het Nederlands 
Elftal, wat nou niet bepaald lekker 
draait. Of, en wat kan die jeugd het 
ook schelen, men neemt gewoon 
een duik in het modderbad. Fantast-
isch toch! ‘De fuif was geweldig, we 
hebben geno-
ten!’ 

Mees
Joost

Fuiven

maakt. Drie uur lang hangen en 

loeren, dat is er in ieder geval in mijn 
8e groep niet meer bij. De gehele 

isatoren. Volgens afspraak wordt de 
goedgevulde envelop overhandigd, 
waarmee de spaarrekening een 
fl inke boost krijgt. Na een passende 
ontvangst (in de uitnodiging stond 
het thema van de fuif: ‘Olympische 
spelen, gala, horror, foute fuif …’) 
is het uitleggen geblazen. Groepjes 

hebben geno-hebben geno-
ten!’ 

Mees
Joost

COLUMNCOLUMN
Afscheid juffrouw José Elemans 
Beek en Donk - José Elemans neemt 
op dinsdag 30 juni afscheid van alle 
kinderen, ouders en teamleden van 
Brede School De Muldershof. In 1999 
is José op De Muldershof gekomen. 
Daarvoor heeft ze op De Schalieren 
gewerkt. José heeft vooral adminis-
tratief werk verricht.

José is bij de kinderen vooral bekend 
als juffrouw José van de pleisters. 
Welk kind is niet in haar kantoortje 
gekomen met een sneetje, splinter 
of blaar in de hoop een pleistertje te 
krijgen en daarna het welverdiende 
troostsnoepje. Heel liefdevol heeft 
José alle kinderen die kwamen ver-
zorgd en vertroeteld. Ook voor de 
collega’s was José er altijd; om ze te 
ondersteunen met het typen van een 
brief, het invoeren van gegevens en 
het bellen van een ouder. Ze was er 
ook voor een gezellig gesprek en een 
luisterend oor. Op dinsdag 30 juni is er een af-

scheidsreceptie voor José. Iedereen 
is van harte welkom van 15.15 uur 

tot 17.00 uur in de aula van De 
Muldershof in Beek en Donk. Samen 
proost men op haar toekomst.

Een aandeel in elkaar

Wij wensen je een fijne vakantie en een geslaagde toekomst!

Ben jij geslaagd voor jouw eindexamen? Van harte gefeliciteerd! Laat het ons

weten en ontvang de Rabo diplomamap. Mail je naam en adres naar

communicatie@peelnoord.rabobank.nl of kijk op rabobank.nl/peelnoord.

Rabobank Peel Noord feliciteert de geslaagden!

Laat ook weten dat je bent geslaagd op hoerageslaagd.nl

Jij verdient
een cadeau!

Geslaagd 
voor je 

eindexamen?

Crazy Summer-stop  bij 
Tienerwerk de Boemerang
Beek en Donk - Tienerwerk de 
Boemerang op gaat op vrijdag 26 
juni op ‘spectaculaire’ wijze het 
seizoen afsluiten met een Crazy 
Summer-stop. Onder het genot 
van een hapje en een drankje kun-
nen de tieners zich uitleven met 
verschillende activiteiten, waar-
onder de rodeostier.  

Ook is er de mogelijkheid om als een 
echte Dj muziek te draaien. En dit is 
nog niet alles ... maar dat blijft nog 
een verrassing! Zorg dat je erbij bent 
en geef je snel op via de site www.
boemerangbeekendonk.nl   Na de zo-
mervakantie start het tienerwerk weer 
met de Back-to-school-disco op 4 sep-
tember. Dus zet deze datum maar vast 
op de kalender.
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Bestel, of kijk voor meer informatie en de 
actievoorwaarden op Jumbo.com/detruivantoen

Het Limited Edition Retro shirt is een ode aan 

de trui van wielrenlegende en kampioen Joop 

Zoetemelk.  Van 17 juni t/m 21 juli is dit shirt 

GRATIS bij een volle spaarkaart, zodat ook jij je 

een kampioen kunt voelen...

gratis bij een volle
spaarkaart

Laarbeek
Lieshout, Dorpsstraat 54A, Mariahout, Mariastraat 58



Donderdag 18 juni 2015 37
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Aarle-Rixtel/Utrecht - Maar liefst 120 
kinderen van de drie Aarle-Rixtelse 
basisscholen gingen op woensdag 
10 juni naar Utrecht voor een unieke 
concertreis. Daar was in de Jaarbeurs 
het Slotconcert van Kinderen Maken 
Muziek, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Niemand minder dan koningin 
Maxima was hierbij aanwezig. 

Muziek=COOL
De kinderen, die allemaal een mu-
ziekinstrument bespelen vanuit het 
Muziek=COOL-project, waren deel van 
een mega-orkest van wel 2000 muzi-
kantjes. Zij verzorgden gezamenlijk die 
middag een heel bijzonder en welluidend 
optreden voor speciale gasten waaron-
der Koningin Máxima. De voorstelling 

was een muzikaal jeugdverhaal, aange-
vuld met bijbehorende tekenfilmbeelden 
en vlotte liedjes en uitgevoerd door en-
kele professionele muzikanten met bege-
leiding van het genoemde mega-orkest. 

Verrassingen 
Aangekomen in de Jaarbeurs waren er 
een paar mooie verrassingen. Op de 
eerste plaats had de Aarle-Rixtelse de-
legatie een prachtige plek aangewezen 
gekregen in de zaal. Het paarse vak dat 
gereserveerd was voor Muziek=COOL 
lag helemaal vooraan, tegen het hoofd-
podium en direct naast de oranje lo-
per waar straks misschien Maxima wel 
over zou lopen. Tweede verrassing was 
dat de presentatie in handen was van 
Pepijn Gunneweg, bekend van o.a. de 

BZT-show, Klokhuis, Wie is de Mol en 
Foute Vrienden. En vervolgens bleek 
ook nog dat de verteller van het muzi-
kale verhaal niemand minder was dan 
de bekende Nederlandse rapper Yes-R! 
Dan sta je als nieuwbakken muzikant wel 
even te glunderen daar in dat paarse vak.  

Hooggeëerd publiek
Hartstikke spannend was het wel, maar 
de kinderen waren goed voorbereid. De 
laatste weken hadden ze tijdens de or-
kestlessen in de klas de concertnummers 
goed geoefend onder leiding van juf 
Kyra of meester Dirk. En ook de uitda-
ging om elk nummer met 2000 kinderen 
tegelijk precies op tijd in te zetten bleek 
er een die te realiseren was. Helemáál 
spatgelijk was het dan wel niet, maar de 
kinderen hebben zich toch allemaal van 
hun beste kant laten horen. 
Dat vond ook koningin Máxima (ze heeft 
het zelf gezegd) en het hooggeëerd pu-
bliek dat  haar vergezelde: Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet 
Bussemaker, burgemeester van Utrecht 
Jan van Zanen, bekende Nederlander 
Joop van de Enden en zijn vrouw Janine. 
Ook het publiek dat vanuit Aarle-Rixtel 
speciaal voor dit Slotconcert naar Utrecht 
was gereisd, was vol lof over het optre-
den, de sfeer en de organisatie. 

High-fives 
Na afloop van het concert is Koningin 
Máxima vanuit haar eretribune, over de 
oranje loper naar het hoofdpodium ge-
lopen. Tientallen Aarlese kinderen heeft 
zij daarbij een high-five gegeven. De 
boodschap die zij had, namelijk dat er 
de komende jaren opnieuw aan groot 
geldbedrag zal worden aangewend om 
kinderen te laten kennismaken met het 
bespelen van een muziekintrument, 
hebben de meeste kinderen niet meer 
meegekregen. Zij waren allemaal in de 
wolken na het geslaagde optreden en de 
koninklijke high-fives.  

Na het concert volgde de logistieke ope-
ratie om in een uur tijd de grote hal weer 
leeg te krijgen voor het volgende evene-
ment en 2000 kinderen weer te delege-
ren naar een van de vijftig klaarstaande 
bussen. En dan ook nog zo dat ze al-
lemaal in de juiste bus terechtkomen. 
Gelukkig is dat allemaal goed verlopen 
en er was zelfs nog gelegenheid om een 
leuke groepsfoto te maken.  

Fantastische ervaring 
Muziek=COOL kan terugzien op een 
onvergetelijk Slotconcert en twee mooie 

jaren met het programma Kinderen 
Maken Muziek. Volgend schooljaar zal 
harmonie De Goede Hoop het project 
zelfstandig voortzetten, maar moet dat 
dan doen zonder de financiële hulp van 
het Oranje Fonds en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Dat wordt de vol-
gende uitdaging voor de vrijwilligers van 
De Goede Hoop. Kinderen enthousias-
meren voor muziek is de afgelopen twee 
jaar alvast goed gelukt, nu de middelen 
bijeen krijgen voor een vervolg is de vol-
gende klus waar zij de schouders onder 
gaan zetten.

Open podium tijdens Buurtendag!

Een plezierige ochtend, middag of avond 
beleven. Daar draait het om in de ontmoe-
tingsruimten van de Waterpoort in Beek en 
Donk en Zonnetij in Aarle-Rixtel. Beide lo-
caties zijn in het beheer van welzijnsinstel-
ling ViERBINDEN. Samen koffie drinken, een 
dansje maken, liederen zingen of genieten 
van een driegangendiner zijn de vaste terug-
kerende activiteiten waar iedereen uit Laar-
beek aan deel kan nemen.

Koffietijd
Machteld Hoebergen, beheerster van de 
twee locaties, raakt niet uitgepraat over de 
activiteiten die ViERBINDEN de inwoners van 
Laarbeek biedt. “Bij Zonnetij bijvoorbeeld, 
kun je iedere dag binnenlopen. ’s Ochtends 
van 9.30 tot 11.30 uur en ’s middags van 
14.00 tot 16.00 uur zet een groepje vrijwil-
ligers de koffie klaar en is er ruimte voor een 
praatje. In de Waterpoort is het twee och-
tenden in de week koffietijd. Op woensdag 
verzorgt een groepje cliënten van ORO tus-
sen 9.30 en 12.00 uur de koffie met zelfge-
bakken appeltaart. Donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur schenkt een vaste vrijwilliger de 
kopjes vol.”

Aanschuiven voor een heerlijke maaltijd
Eet u niet graag alleen, vindt u het een gedoe 
om elke dag zelf te koken of geniet u gewoon 
graag samen met anderen van een heerlijke 
verse maaltijd? Tijdens de restaurantavonden 
in de Waterpoort, dat voor die gelegenheid 
is omgedoopt tot restaurant ‘De Laarbikker’, 
hoeft u alleen maar aan te schuiven.  Het 

driegangen menu wordt iedere woensdag en 
donderdag met veel zorg en plezier klaarge-
maakt door een aantal vrijwillige hobbykoks. 
Zij serveren een lekkere en gezonde maaltijd 
voor een betaalbare prijs (€ 7,20). “Niemand 
zit op zo’n avond alleen”, vertelt Machteld. 
“Natuurlijk is het mogelijk met een aantal 
personen aan te melden, dan heeft u een ei-
gen tafeltje. Anderen zitten gezellig bij elkaar 
en de vrijwilligers eten zelf ook altijd mee. 
We hebben inmiddels ook een groepje vaste 
gasten, dat elkaar steeds weer opzoekt.”

Bij Zonnetij vindt één keer in de veertien da-
gen een restaurantavond plaats. Ook hier 
wordt een driegangenmenu geserveerd 
(€ 13.50). Dit gebeurt in samenwerking met 
Savant Culinair.

Dansen, zingen en ander amusement
Waagt u een dansje terwijl DJ Arie Wagel-
mans zorgt voor sfeervolle en afwisselende 
muziek in de Waterpoort? Of zingt u liever 
mee met het huisorkest Sunshine in Zonnetij? 
Wilt u in beweging blijven of genieten van 
een optreden? Iedereen is welkom tijdens de 
activiteiten die met grote regelmaat plaats-
vinden in de ontmoetingsruimten. Heeft u 
zelf een idee voor een activiteit, die nu nog 
niet in het programma staat? Machteld Hoe-
bergen staat open voor alle initiatieven: “Zo-
lang de activiteit maar toegankelijk is voor 
iedereen – alle inwoners van Laarbeek - en 
het ontmoeten voorop staat, dan is bijna al-
les mogelijk. Het organiseren kan ik natuur-
lijk niet allemaal alleen. Gelukkig hebben we 

een grote groep vaste vrijwilligers die zich vol 
enthousiasme inzet om alle activiteiten draai-
ende te houden.”

Informatie en aanmelden
Activiteiten worden aangekondigd in De Mooi-
Laarbeekkrant. Het menu van De Laarbikker is 
te vinden op www.vierbinden.nl/de-laarbikker. 

Aanmelden voor de restaurantavonden 
is verplicht. Dit kan tot uiterlijk maandag 
12.00 uur in de week waarin u mee wilt 
eten via: tel. 0492-328800 of per mail naar: 
stichting@vierbinden.nl. Of loop eens binnen 
tijdens een koffieochtend voor het maand-
menu, informatie over de activiteiten of een 
praatje.

ONTMOETINGSRUIMTES

Mensen ontmoeten tijdens gezellige activiteiten in de Waterpoort en Zonnetij

ViERBINDEN.NL

Beek en Donk – De Dorpsraad Beek en 
Donk houdt op zondag 27 september 
van 11.00 tot 17.00 uur een groots 
opgezette Buurtendag in en rond het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.

Eén van de activiteiten is de organisatie 
van een Open Podium dat vanaf 13.30 
uur in het Ontmoetingscentrum plaats-
vindt. Voor dit Open Podium zijn zij op 
zoek naar deelnemers. Als u denkt iets 

te kunnen wat anderen niet kunnen 
bijvoorbeeld dansen, zingen, gooche-
len, rappen of iets heel anders dan kunt 
u zich opgeven tot 15 juli. Als er vol-
doende deelname is, stelt de Dorpsraad 
een prijs beschikbaar van €250,00 voor 
de winnaar. Opgeven kan bij Henrie 
Bouwmans , hij is bereikbaar via mail 
hbouwmans@vierbinden.nl of telefo-
nisch 0492-328803.

Beek en Donk - Na het succes van de 
vorige dansmiddagen staat de volgen-
de alweer voor de deur. Op dinsdag 
30 juni wordt in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dansmid-
dag gehouden.

Onder leiding  van de DJ Arie 
Wagelmans komen verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij, zoals de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango en een Swing. 

Iedereen is welkom, men heeft geen 
partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong. 
De dansmiddag op 30 juni begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

Kom dansen in de Waterpoort!

Aarlese jeugd speelt concert voor koningin Maxima

Maxima begroette vele kinderen. Rechts op de foto staan de kinderen uit Aarle-Rixtel 

De betrokkenen van Muziek=COOL hebben een fantastische dag gehad in Utrecht 



Donderdag 18 juni 201538 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk

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

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat

Thema ‘Op de boerderij’ bij jeugdkamp voetbal
Boerdonk - Het jeugdkamp voor alle 
jeugd van de voetbalclub begon op 5 
juni. Het thema van dit jaar was ‘Op de 
boerderij’. Alle kinderen verzamelden 
om 18.30 uur bij de voetbalclub. Na 
het afscheid van de ouders werden de 
groepjes bekendgemaakt en werden ze 
met een huifkar naar verschillende boer-
derijen gebracht. 

De ene groep ging naar koeienboer 
Pieter Swinkels. Hier kregen ze een rond-
leiding op zijn bedrijf en ze mochten 
echte  melk proeven! Ook mochten ze 
een naam bedenken voor een kalfje wat 
net geboren was. Een andere groep werd 
naar de kippenboer Stefan Donkers ge-
bracht waar ze ook een rondleiding kre-
gen. Buiten werd nog groot ganzenbord 
gespeeld waarna ze een lekkere kipcorn 
kregen. De laatste groep kreeg een rond-
leiding bij varkensboer Johan Oppers. 
Hier mochten ze biggetjes aaien en werd 
een leuke groepsfoto gemaakt, die de 
kinderen thuis hebben gekregen. Helaas 
kwam er onweer waardoor de greppel-
tocht die gepland stond niet door kon 
gaan. De jongere kinderen hebben toen 
een film gekeken en de oudere kinderen 
hebben allerlei sporten in Den Hazenpot 
gedaan. 

Zaterdag was het alweer vroeg dag. Na 
een gezamenlijk ontbijt was het tijd voor 
zeskamp, nou ja ‘zes’kamp, het waren 
wel elf spellen. Veel kinderen vonden 
het riekgooien erg leuk en natuurlijk de 
stormbaan. Ze hadden een stralende dag 

met lekker weer. ‘s Middags hebben ze 
lekker soep gegeten en een broodje met 
aardbeien die gesponsord werden door 
Arno van Asseldonk. In de pauze nog 
lekkere wafels met aardbeien en een 
lekker appeltje. Deze kregen ze van Van 
Lankveld uit Erp. 

Na het zeskamp en het douchen ging 
de jeugd barbecueën. Hiervoor hadden 
ze mooie gekleurde bordjes, bestek en 
bakjes gekregen van de EM-TE. Hierna 
kon de spooktocht beginnen. De meeste 
kinderen hadden er veel zin in en bijna 
iedereen heeft hem uitgelopen, zelfs ver-
schillende ff-jes! Het was pikdonker in 
het bos, ze moesten lichtgevende staaf-
jes volgen en werden regelmatig verrast 
door een spook. Deze keer was het een 
bijzondere tocht; er was namelijk ook 

van alles te proeven en voelen. Na de 
spooktocht kregen alle kinderen nog een 
gebakken eitje van Tiny van de Rijdt en 
toen was het tijd om naar bed te gaan. 

Zondag was het alweer de laatste dag 
van het kamp. Na het ontbijt werden de 
spullen ingepakt en kon het laatste deel 
beginnen. Eén groepje ging naar de kin-
derboerderij in Nuenen waar ze konden 
spelen en de dieren bewonderen. De 
andere groep kreeg op het voetbalveld 
verschillende voetbalspelen. Ook werd 
er gespeeld om de Penalty Bokaal. ‘s 
Middags, na de friet, kwamen de ouders 
de kinderen ophalen. Via deze weg wil-
len zij alle vrijwilligers, de boeren en de 
sponsors bedanken. Zonder jullie hulp 
was het niet mogelijk om zo’n geweldig 
kamp neer te zetten. Bedankt!

Volop activiteiten tijdens Dorpsfeest

Boerdonk - Vliegen boven sportieve 
sporters? Of gewoon Erp, Keldonk, 
Boerdonk, Gemert, Laarbeek en om-
streken vanuit de lucht bekijken? 
Dorpsfeest Boerdonk maakt dit mo-
gelijk!

Tijdens het Dorpsfeest Boerdonk zijn 
er weer volop activiteiten. Zo is daar 
natuurlijk de Buffelrun (heb jij je al op-
gegeven?) maar ook een unieke mo-
gelijkheid om in een echte helikopter 
de omgeving vanuit de lucht te ver-
kennen. Voorinschrijven kan vanaf nu 
via internet!
 
Dorpsfeest
Inmiddels is het Dorpsfeest Boerdonk 
een traditie in de omgeving aan het 
worden. Gastvrij van elkaars kook-
kunsten genieten, een zeskamp voor 
de basisschool en de prijsuitreiking van 
‘Witte Gij Ut’ zijn enkele ingrediën-
ten voor het weekend van 28 tot en 
met 30 augustus. Op zondag zijn er 
natuurlijk de Rollende Keukens, is er 
weer live muziek van de band Ovation 
uit Boekel en omstreken maar ook van 
de eigen Boerdonkse Band maar zijn 
er ook diverse (kermis)attracties voor 
de kleinsten. Uiteraard is het terras 

geopend vanaf 11.00 uur voor lekker 
eten en drinken.

Een nieuw uniek evenement in de regio
Modder en water,samen met hinder-
nissen en obstakels, vormen het de-
cor van de eerste echte Buffelrun. De 
laatste jaren is het fenomeen onder di-
verse benamingen zoals ‘Strong Viking 
Run’, ‘Obstacle Run’, ‘Mudmaster’ et-
cetera enorm in opkomst. Dorpsfeest 
Boerdonk springt daarop in. De aan-
meldingen stromen al binnen maar ze 
kunnen nog altijd deelnemers gebrui-
ken. Kijk op www.buffelrun.nl voor 
meer info en om je in te schrijven. Like 
Buffelrun natuurlijk ook op Facebook 
of volg hen op Instagram.

Helikopter
Je kunt op 30 augustus vanuit de 
lucht in een helikopter de omgeving 
Erp, Keldonk, Boerdonk, Gemert en 
Laarbeek verkennen. Heb jij altijd al 
eens willen vliegen of wil je het nog-
maals meemaken en zeker zijn van een 
plaats? Ga naar www.dorpfeestboer-
donk.nl en geef je nu op. Een vlucht 
van zes minuten kost slechts €37,50.

Kampioenen worden geëerd

Boerdonk - Twee dagen waren ervoor 
uitgetrokken om de drie kampioens-
teams te feliciteren. Op vrijdag stroom-
de de kantine vol voor de D-pupillen die 
voorjaarskampioen waren geworden en 
de F-pupillen die zelfs voorjaars- en na-
jaarskampioen waren geworden.
 
Nadat de spelers door de voorzitter 
Mieke van der Doelen waren toegespro-
ken, kon de lange rij genodigden ook 
gaan feliciteren. De tafels werden al snel 
te klein door de vele cadeaus die werden 
uitgedeeld; van snoepzakken tot kam-
pioensshirts en badhanddoeken voor-
zien van de naam van de speler en het 
logo van de voetbalclub. Zo gaf de club 
van 50 voor alle spelers en leiders een 
kampioensstandaard en kregen de D en 
F elftallen van de ereleden een nieuwe 

wedstrijdbal.  Zoals één van de ouders 
opmerkte: “Die van ons vonden het 
geweldig, ze hebben er echt van geno-
ten.” Op zaterdag was het de beurt aan 
Boerdonk 2. Het was iets minder druk 
maar wel net zo gezellig. Erwin van den 
Tillaar nam namens de TC het woord en 
gaf een terugblik op het afgelopen sei-
zoen, waar op het juiste moment werd 
gewonnen en de directe concurrenten 
op het juiste moment punten verloren. 
Want hoe vaak komt het voor dat je 
de kampioenswedstrijd verliest en twee 
uur later toch kampioen bent omdat de 
twee overgebleven concurrenten ook 
verliezen? Zo werd er onder het genot 
van een pilsje nog lekker nagebuurt en 
werd er weer een seizoen afgesloten. Nu 
even de accu opladen en dan kunnen ze 
er in augustus weer vol in.

Penaltybokaal
Boerdonk - Bij het jeugdkamp werd er 
voor het eerst gestreden om de penalty-
bokaal. Hiervoor was Joris van Gerwen 
uit de Mortel uitgenodigd. Joris is keeper 
bij JVC Cuijk en staat op het punt om een 
contract bij een profclub te tekenen. 

Alle spelers mochten drie penalty’s op hem 
nemen totdat er van elk jeugdelftal één 
speler over bleef. Kelt Coolen, Lynn don-
kers, Gijs Kanters, Siem Kanters en Teun 
van de Wijst bleven uiteindelijk over. Deze 
vijf gingen naar de finale. Ondertussen 
waren de ouders gearriveerd zodat het 
lekker druk was bij de finale. De spelers 
mochten drie strafschoppen nemen totdat 
er  een winnaar over bleef. Kelt Coolen 
werd de winnaar. Hij mocht de beker en 
de handschoenen van Joris van Gerwen in 
ontvangst nemen. Voor de andere finalis-
ten was er ook nog een leuk presentje.

Afscheid van 
hoofdtrainer 
Henri Maas
Boerdonk - Op de receptie van Boerdonk 
2, werd er ook afscheid genomen van trai-
ner Henri Maas. Henri is 3,5 jaar trainer 
geweest in Boerdonk. Nadat de toenma-
lige trainer opstapte, nam Henri halver-
wege het seizoen het stokje van hem over. 

Na de harde hand van zijn voorganger, 
was het nu een meer menselijke trai-
ner die voor de groep stond. Hij kende 
binnen de kortste keren alle bijnamen 
en kwam ook vaak op de fiets voor de 
‘derde helft’. Zo groeiden trainer en spe-
lersgroep naar elkaar toe. Het was ook 
erg leuk om dit seizoen een periodetitel 
te halen en zo twee extra wedstrijden te 
mogen spelen om promotie  naar de 4e 
klasse. Henri gaat nu naar Sparta’25. Dit 
is nog dichter bij huis en dan kan hij nog 
vaker de fiets pakken. Namens RKSV 
Boerdonk; bedankt voor je inzet Henri en 
veel succes in Beek en Donk.
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DE LIEFSTE VADERS VAN LAARBEEK

Papenhoef 21, Lieshout     www.triafi etsen.nl

Voor de stoere fi etsende vader.
BBB Arriver Chrome Limited Edition 

t.w.v. € 49,95
• Grilamid-montuur.

• Modern ontwerp gecombineerd   
 met een perfecte pasvorm.

• Verwisselbare polycarbonaat lenzen.

• 100% bescherming tegen  UV-straling.

• Inclusief opbergzakje.

• Face Comfort. Flexibele brilpoten en  
 rubberen neusstuk.

• Met extra lenzen: geel en transparant. 

t.w.v. € 49,95

Modern ontwerp gecombineerd   
 met een perfecte pasvorm.

Modern ontwerp gecombineerd   
 met een perfecte pasvorm.

Modern ontwerp gecombineerd   

Verwisselbare polycarbonaat lenzen.

100% bescherming tegen  UV-straling.

Face Comfort. Flexibele brilpoten en  

Met extra lenzen: geel en transparant. 

Dinerbon t.w.v. €25,00

Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel   www.grandcafestout.nl       
info@grandcafestout.nl    0492-778388

Omdat jij echt de liefste papa bent! 

Dikke kus van Piet & Jip 
Voor de Allerliefste Opa Henk, die altijd 

alles met ons doet.
Veel liefs en dikke kus van Evy, Luc, Anouk 

en Maaike.

Lieve Papa,
Voor de hele wereld ben jij iemand,

maar voor ons ben jij de hele wereld!!!
Vier hele dikke knuffels van ons en van 

mama voor jou!

Ivo, Esmee en Ilvy Vesters

Lieve papa,
VERRASSING!!!!! Nou kun je niet 

zeggen “waarom hedde gullie niks in 
gestuurd!!”

Pap; fi jne Vaderdag!
“Gai bent de beste papa die we ons 

kenne wense”  

Groetjes Wouter, Harm en Teun

‘Mijn papa heet Joris en wij zijn vriendjes 
en ik vind het altijd leuk als hij bij me is.
We gaan samen spelen en stoeien en 
zwemmen en dat vind ik heel leuk.

Kusje voor papa van Neeltje X

Wij willen onze vader/opa/grote opa 
Toon van Berlo van 81 in het zonnetje 

zetten. Vijftien jaar geleden is zijn vrouw 
Gonny overleden en daarmee zijn 

plezier in het leven verdwenen. Maar 
hij doet het zo goed, hij heeft nooit 

hulp nodig en woont nog zelfstandig 
in de Waterpoort.  Vorig jaar werd zijn 
eerste achterkleinkind Nikki geboren en 
daarmee kwam de vreugde in zijn leven 

terug. Nu wil hij zeker de 100 halen! 

Liefs van Ellen van Os en natuurlijk 
Arina, John,Ton, Linda, Nordine,  
Robin, Gijs, Pleun,Tom, Nikki en 

achterkleinkind Nikki

Papa, of je nu voor prins, boze wolf 
of zombie moet spelen … niks is je 
te gek. Onze (papa)ochtenden op 

zondag zijn het allerfi jnst. Lekker lang 
knuffelen met Antje of iets ondeugends 
uit vreten met Teuntje. Het lukt jou om 
ons en onze vriendjes ‘in no time’ door 
het dolle heen te krijgen. Je bent een 

speelkameraadje voor het leven! Papa, 
je krijgt van ons een dikke duim! 

Liefs, Antje en Teuntje

Wij hebben de liefste papa omdat hij 
altijd voor ons klaarstaat, geen klusje is 

hem teveel. 
We willen je super bedanken en wensen 

je een fi jne Vaderdag!

Dikke kus van
Linda, Susan, Peter en Karin

Toen ik klein was zat je uren aan mijn bedje te 
staren. Jij werkte je krom voor ’n extraatje en wat 

was ik blij met mijn disco Duck. Als klein voegertje, 
verzette jij op onze bouw het meeste werk. En nu 
ben je weer inzetbaar om de speeltjes van de kids 
te repareren. Pap, je zegt het niet met woorden, 
maar ik weet dat je dondersveel van ons houdt!

Liefs, Jettie (je ukkelepukkel)

WINNAAR! WINNAAR!
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www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Acties geldig op vrijdag 
19 en zaterdag 20 juni 2015

Alléén op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni

EXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Alle Bavaria Radler 
50 cl, 6x 30 cl
of 6x 33 cl
0.89-3.85

OP=OP

= bijvoorbeeld Radler Lemon 0.0% 
6x 30 cl, nú 1.73

50%
KORTING

OP=OP

Robijn
voordeelfl es
hoofdwas color
of stralend wit 
fl es 5000 ml
18.73

= 9.37 per voordeelfl es

50%
KORTING

Korengoud
melkbollen
wit of tarwe
zak 10 stuks
1.99

OP=OP

= 0.99 per zak

50%
KORTING
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Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

VRIJDAG 19 JUNI

ZATERDAG 20 JUNI T/M DINSDAG 23 JUNI

MAANDAG 22 JUNI

Flugel
Party

Kermisdarten 
voor buurtverenigingen
vanaf 20.00 uur

Alle dagen DJ Djim

Kermis

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

28 JUNI 

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

11.00 - 19.00 uur

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

Mooi UIT 
in Laarbeek

Soul en Rhythm & Blues met Mrs. Hips bij 
Wim Beeren Jazz Society  
Aarle-Rixtel - Na het overweldigende con-
cert van The Timeless Big Band op 7 juni 
staat er op donderdag 25 juni bij  Wim 
Beeren Jazz Society wederom iets bijzon-
ders te gebeuren.

Slotconcert
Op die dag vindt het slotconcert van het 
seizoen plaats met een daverend optreden 
van zangeres Simone Roerade ‘Mrs. Hips’ & 
Band in zaal Van Bracht aan de Kerkstraat in 
Aarle-Rixtel.

In de jaren ‘90 maakte Simone een wereld-
tour met Candy Dulfer, scoorde een num-
mer 1 hit in Spanje met haar band Hips en 
zong ze met veel bekende artiesten in bin-
nen- en buitenland. In de kleine bezetting 
waarmee ze nu speelt is er nòg meer ruimte 
voor Simone’s powerstem, maar ook voor 
een scheurend Hammondorgel en een diep 
groovende ritmesectie. 

Energie
Soul, Funk en Rhythm & Blues vormen het 
hoofdmenu deze avond. Energie, dat is 
waar het om draait bij de muziek van Mrs. 
Hips. Energie die op het podium ontstaat 
en regelrecht overslaat op het publiek. En 
er mag gedanst worden. ‘The most groovy 
and funky soulvoice in Holland: Mrs. Hips’ 
bestaat uit Simone Roerade ‘Mrs. Hips’ – 
Vocals, Ron Geboers - Hammond Organ, 
Bart Wijtman – Bas, Stephan Jankowski – 
Gitaar, Sjoerd van Bommel – Drums. 

Informatie
De aanvang van het slotconcert is om 20.30 
uur, de entree kost €8,-. Wim Beeren Jazz 
Society: méér dan alleen jazz! 

 

Voor meer informatie: 
www.wimbeerenjazzsociety.nl of 
www.simoneroerade.com

Simone Roerade

Brabants Musik Fest in Aarle-Rixtel

‘Een vrouw voor elke dag’ door 
jeugdtoneel Lieshout

Aarle-Rixtel - Het Brabants Musik Fest 
staat voor de deur. Op 28 juni vindt dit 
muziekevenement plaats op het terras van 
Herberg de Brabantse Kluis. Het program-
ma is ingevuld met lokale muziekgroepen 
wat de dag natuurlijk extra leuk maakt. 

Voor ieder wat wils; typische blaasmuziek 
uit Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk uitge-
voerd door de Ekkermuzikanten, De Lie-
holter Blaaskapel en de Zwarte Fanfare. 
Blaasbands Smesh uit Lieshout en Stoudt 
uit Beek en Donk nemen u in korte tijd mee 
naar de blaasmuziek uit de rock- en pop-
wereld. Oktoberfeestband Die Partyhosen 
zorgt voor de nodige meezingers waarbij 
stilzitten geen optie meer is. 

Het Brabants Musik Fest wordt muzikaal 
geopend om 11.00 uur door de Ekkermu-
zikanten uit Beek en Donk gevolgd door 
Smesh uit Lieshout. De Lieholter Blaaskapel 
uit Lieshout omlijst samen met Smesh en 
de Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel na elkaar 
het begin van de middag muzikaal waarbij 
u diverse solisten kunt beluisteren. De grote 

nieuwkomer tussen de blaasbands in Laar-
beek staat dit jaar op het Brabants Musik 
Fest op het podium, namelijk de blaasband 
Stoudt uit Beek en Donk, de jongste blaas-
band van Laarbeek. De muzikanten in de 
leeftijdscategorie van 13 tot 25 jaar gaan u 
verrassen met de hedendaagse pop- /rock-
muziek. De middag wordt afgesloten door 
Die Partyhosen uit Aarle-Rixtel. Zij nemen u 
mee naar de oktoberfeesten. Vele bekende 
meezingers uit o.a. Nederland en Duitsland 
passeren de revue. Met het gevarieerde 
programma met echte blaaskapellenmu-
ziek, gevolgd door nog meer populaire 
muziek, gaan zij u een leuke dag bieden. 
De entree voor het Brabants Musik Fest is 
gratis.
Speciaal voor deze dag wordt de binnen-
plaats omgedoopt tot een locatie die u al-
leen tegenkomt bij een wijn- of bierfeest. 
De kinderen kunnen zoals gewoonlijk volop 
genieten van de koeien. 

Voor meer informatie kijk op: http://www.bra-
bantsekluis.nl/activiteiten/brabants-musik-fest/

Lieshout – ‘Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst ‘en toneelvereniging de Vrien-
denkring heeft de jeugd. Met dat motto 
heeft de toneelvereniging vorig jaar een 
jeugdgroep opgericht. Toen speelde de be-
ginnende groep jeugd voor een geweldig 
publiek het toneelstuk: ‘De Da Vinci Kol-
der’. En met succes. 

Zij hadden twee avonden een voorstelling 
opgevoerd met maar liefst 180 bezoekers. 
Voor het eerste jaar was dit boven ver-
wachting.  Vol trots kunnen zij dan ook 
mededelen dat de jeugdafdeling van ‘To-
neelvereniging De Vriendenkring’ ook dit 
jaar weer een mooi stuk voor jullie op de 
planken gaat zetten. Dit jaar spelen zij: ‘een 
vrouw voor elke dag’.
 
Mark Overgauw heeft het prima voor el-
kaar. Voor elke dag een andere vrouw. Een 
ideale situatie. Totdat tijdens een vreselijk 
noodweer al z’n vrouwen één voor één juist 

bij hem komen schuilen. De onderlinge vij-
andigheid tussen de vrouwen wordt door 
Rene , de vrouwelijke klusjesman van Mark, 
omgezet in een frontale aanval op Mark. 
Ze kleden hem letterlijk en figuurlijk uit! Hij 
wordt compleet gek gemaakt. Een hilarisch 
blijspel met een waanzinnig slot. 
De voorstellingen worden gespeeld op vrij-
dag 27 en zaterdag 28 november. 
De aanvang is van 19.30 tot 21.30 uur in 
het Dorpshuis in Lieshout. 

Lijkt het je leuk om ook toneel te spelen 
en wil jij deel uitmaken van een enthou-
siaste groep jeugd waarbij toneel spelen 
in het bloed zit? Geef je dan nog snel op 
nu het nog kan en stuur een mail naar 
m.cruts@chello.nl of bel naar 06-50878577. 
Natuurlijk rekent De Vriendenkring op veel 
bezoekers want zoals gezegd: ‘Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst’ en toneelvereni-
ging De Vriendenkring heeft de jeugd.



Donderdag 18 juni 201542 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Sportend Laarbeek

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Fietshelm BBB 
naar keuze met bon

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

Fietsdrager Diamant als 
beste getest nu € 349.00
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Iedere dag 
testdag.  

U kunt de 
fiets van uw 
keuze altijd 

uitproberen. 
De beste 

service in de 
regio vindt u 

bij ons.
Volop keuze in

 nieuwe en 
gebruikte fietsen.

 

(geldig tm 27 juni 2015)

www.henkvanrooijfietsen.nl

Veiligheid 
voorop, ook op 

de fiets.

Nu fietshelm 
BBB met bon
25% korting.

25% KORTING

waardebon|ml
Fietsbril BBB 
naar keuze met bon

(geldig tm 27 juni 2015)
40% KORTING

WOENSDAG 17 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30 15:45

De Boskampi’s: 13:30

Home 2D NL: 
15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

Spy: 
19:45

DONDERDAG 18 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

VRIJDAG 19 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 16:00

De Boskampi’s: 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:45

ZATERDAG 20 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:15 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 16:00 18:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:45

ZONDAG 21 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
15:45

De Boskampi’s: 13:30

Jurassic World 3D: 13:15 16:00 19:30

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 19:30

MAANDAG 22 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Pitch Perfect 2: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

DINSDAG 23 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Pitch Perfect 2: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

WOENSDAG 24 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRybIOScOOp.Nl  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a, Veghel

p

DE VETSTE bIOScOOp  

VAN NEDERlAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

dansen Vier Nederlandse medailles op EK HipHop in Polen 
Beek en Donk/Gemert/Polen – 
Leden van Manders Dance Factory in 
Gemert namen deel aan het Europees 
Kampioenschap HipHop in Kielce, Polen 
van 10 tot en met 13 juni. De groep be-
stond uit de Beek en Donkse Laura van der 
Zanden en Luna Kuijten en de Gemertse 
Merel Donkers, Isa van der ligt, Veerle 
Schakenraad, Floor van den Berk, Fenne 
Manders en Samantha Tena Hernandez.

Solo
Op woensdag stond eerst de Solo op het 
programma. Luna, Merel, Laura, Isa en 
Veerle dansten met 93 deelnemers uit 25 
landen in de Children categorie t/m 11 
jaar. Laura en Veerle werden gedeelde 
54e, Isa bracht het tot de halve finale 
en wist zich op een geweldige 8e plaats 
te zetten. Luna en Merel behaalden de 
finale, wat resulteerde in fantastische re-
sultaten, Merel werd 6e en Luna 5e: een 
superprestatie.

LD Crew 
Donderdag namen Merel, Luna, Laura, 
Isa, Floor en Veerle met hun Groep 
de LD Crew het op tegen 30 groepen 
in de Children catagorie t/m 11 jaar. 
Gecoached door hun trainster Samantha 
Tena Hernandez gingen ze zelfverzekerd 
de vloer op. Op de livestream hebben 
vele supporters het hele gebeuren ge-
volgd, familie vrienden en zelfs door klas-
genootjes op school werd er gejuicht en 
gejoeld. Ronde na ronde hielden ze zich 
sterk en ze wisten het zelfs tot de finale 
te brengen. De LD Crew heeft een fan-
tastisch resultaat bereikt, namelijk de zil-
veren medaille! En dan te bedenken dat 
deze groep nog maar een half jaar in de 
huidige samenstelling wedstrijden danst.

Bronzen medaille 
Na de finale was het haasten, binnen 10 
minuten zou de eerste ronde starten van 
de Children Duo, alle 6 kinderen werden 
in een razendsnel tempo door de mama’s 
en alle hulp die nodig was omgetoverd 
en op tijd op de vloer te staan om hun 
eerste heat te dansen. Ze namen het op 
tegen 62 duo’s eveneens uit 25 landen. 
Floor en Veerle, Laura en Isa hebben het 
helaas net niet gered tot de kwartfinale. 
Floor en Veerle eindigden op een mooie 
24e plaats en Laura en Isa op een mooie 
33e plaats. Luna en Merel zaten er na 

de kwartfinale emotioneel, mentaal en 
fysiek helemaal doorheen. Alle lof voor 
hun trainster Samantha Tena Hernandez 
die Luna en Merel aanspoorde om zich 
te vermannen. De focus en vechtlust 
nam weer toe en ze kwamen sterker 
terug dan ooit. In de halve finale lieten 
ze iedereen versteld staan en wisten zich 
te plaatsen in de Finale! Luna en Merel 
mochten de bronzen medaille in ont-
vangst nemen, een podiumplaats! 3e 
van Europa! Tranen van geluk en trots 
op zichzelf en elkaar dat ze dit samen 
mogelijk hebben gemaakt.  

Solo’s Junioren en Adults 
Maar dit is nog niet alles, vrijdag wa-
ren de solo’s Junioren en Adults. Fenne 
Manders nam deel in de klasse Junioren 
en Samantha Tena Hernandez in de 
klasse Adults. Allebei wisten ze op don-
derdag de voorronde door te komen 
om op vrijdag hun kennis, ervaring en 
techniek te laten zien. De concurrentie 
was zwaar, Fenne heeft een geweldige 
19e plaats (115 deelnemers) weten te 
bemachtigen. Samantha had 1 missie: 
dé titel binnenslepen. Alle supporters 
hebben haar tot in de finale gesteund 

en toegeschreeuwd. Dat was geweldig! 
Samen in afwachting tijdens een zenuw-
slopende prijsuitreiking, en dan komt 
het verlossende woord: Europees kam-
pioen hip hop adults… Samantha Tena 
Hernandez!

En toen was het feest compleet! Iedereen 
van harte gefeliciteerd met de behaalde 
resultaten. Als er op zo’n grote wed-
strijd 4 medailles naar Nederland gaan 
en 3 ervan worden er door deze dames 
meegenomen, nou dan mag je met recht 
zeggen dat bovenstaande dames beho-
ren tot de TOP!

Merel Donkers (links) en Luna Kuijten (rechts)

De meiden uit Nederland presteerden goed op het Europees Kampioenschap 
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90 JAAR ONTWIKKELING
DEZE WEEK:

Een voetbalvereniging zonder 
sportpark is ondenkbaar. Ook 
m.b.t. de accommodatie 
is er de afgelopen 90 jaar 
een enorme ontwikkeling 
gemaakt. In 1936 kreeg 
Sparta ’25 een vaste locatie 
om hun wedstrijden te spelen. Daarvoor moest men 
soms jaarlijks op zoek naar een geschikte locatie. Zo werd er voorheen 
gevoetbald in de Lekerstraat, Julianapark, Boscheweg, Bemmer, de Hees, 
Pater Becanusstraat, Oude Bemmerstraat en de Gemertseweg. In het 
begin was het op de Koppelen nog behelpen maar op  30 augustus 1961 
werd er naast het bestaande veld een offi ciële hoofdveld geopend. In 
1966 werd er een staantribune bijgebouwd en twee jaar later een heus 
clubgebouw. De hoofdtribune werd In 1971 gerealiseerd. Deze bleek 
bijzonder bruikbaar want in 1972 werd het grootste succes uit de historie 
van Sparta ’25 behaald. Door de bouw van woningen moest men op zoek 
naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden aan de Heereindsestraat. 
In korte tijd werd een prachtige accommodatie door de leden aangelegd 
met liefst vier voetbalvelden en een trainingsveld. Op 11 en 12 augustus 
1973 werd het nieuwe sportpark ’t Heereind geopend. In de loop van de 
tijd werd ook dit sportpark ontwikkeld. Zo werd in 1980 het clubgebouw 
uitgebreid, werd op 25 november 1985 de verlichting op het hoofdveld 
in gebruik genomen. Bij EHC in Hoensbroek werd een staantribune 
gedemonteerd welke in 1987 op ’t Heereind geplaatst werd. Dertien jaar 
geleden werd een compleet nieuwe kleedaccommodatie gebouwd en het 
clubgebouw werd vijf jaar geleden geheel vernieuwd. 90 jaar verder, een 
bloeiende vereniging met bijna 1.000 leden en een fantastisch sportpark. 
Op naar de nieuwste ontwikkeling, een kunstgrasveld.

om hun wedstrijden te spelen. Daarvoor moest men 

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

 in Franse 
merken Al uw sport- en verenigingsnieuws 

wordt gratis geplaatst
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Gezellige familiedag bij ASV’33voetbal

Aarle-Rixtel - ASV ‘33 sloot het 
seizoen definitief af met de ASV-
familiedag op zondag 14 juni. Deze 
vond voorheen altijd aan het be-
gin van elk seizoen plaats, maar dat 
bleek heel lastig in verband met va-
kantie, beker- en oefenwedstrijden, 
enz. Vandaar dat besloten is de ASV-
familiedag te verplaatsten naar het 
einde van het seizoen. 

Om 13.30 uur verzamelden de deel-
nemers zich op het sportpark. Vanaf 
14.00 uur namen 11 gemengde teams 
deel aan een zevenkamp. Bij de juni-
oren werden de mini’s, F-, E-, D-, en 
C-spelers gemixt. In elk team zaten 
dus spelers van al deze leeftijdscate-
gorieën door elkaar. Bij de senioren 
werden de spelers van ASV 1 t/m 5, 
vrouwen 1, de veteranen, A1, A2, B2 
en meiden B1 gemixt. 

Vol enthousiasme werd meegedaan 
aan spellen als voetbal-vier-op-een-rij, 
vliegend tapijt, kruiptunnel, skippys-
lang en afmatrace. Er waren ook twee 
spellen met water en dat leidde soms 
tot natte kleren. Dit was echter geen 
enkel probleem, mede door het mooie 
weer. 

Om 16.30 uur gaf Alex Zwanenberg 
op het hoofdveld een spectaculaire 
show met politiehonden en een ‘boef’. 
Jong en oud keken hier geboeid naar 
en beloonden de honden en hun 

baasjes met een welgemeend applaus.

Hierna werden rond 17.30 uur vijf 
jubilarissen door voorzitter Michel 
Driessen in het zonnetje gezet, wat 
altijd toch een bijzondere gebeurte-
nis blijft.  Voor het 25-jarig lidmaat-
schap waren dat Toon Bekkers en Tim 
Houet en daarnaast waren er ook nog 
drie jubilarissen met een 40-jarig lid-
maatschap: Thieu Driessen, Heino 
Raaijmakers en Gijs van der Heijden. 
ASV’33 dankt deze jubilarissen voor 
hun jaren lange trouw aan de vereni-
ging.

Nadat de jubilarissen en hun partners 
door de aanwezigen waren gefelici-
teerd, volgde de prijsuitreiking van de 
zevenkamp. De winnaars bij de jeugd 
kregen allemaal een waardebon van 
hoofdsponsor Sportshop Laarbeek. 
Het winnende team bij de senioren 
werd beloond met consumptiebon-
nen. Tenslotte werd het seizoen fees-
telijk afgesloten met muzikale onder-
steuning van DJ Aad. 

De 40-jarige jubilarissen Heino Raaijmakers, Thieu Driessen en Gijs van der Heijden

Het talent van deze week, Max Wieland, kan zijn  bon tot 
donderdag 25 juni ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Max Wieland

Al jaren badmintont Max Wieland op hoog niveau. 
In april ontving hij een uitnodiging om voor te 
spelen op Papendal. Na een goede voorspeelavond 
en een goed seizoen werd Max beloond met een 
plaats in de Nationale Jeugdselectie U15. Een 
bijzonder knappe prestatie! 

B a d m i n t o n
Max Wieland
B a d m i n t o n
Max Wieland

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Sparta’25 zoekt een 
trainer voor A1-selectie 

Sfeervol afscheid voor kantinebeheerders ELI

Beek en Donk - Sparta’25 is voor haar 
A1-selectie op zoek naar een enthousi-
aste trainer-coach voor het seizoen 2015-
2016. De trainer/coach dient in het bezit 
te zijn van het diploma Trainer-Coach III/
UEFA C.

Verder dient de trainer/coach bekend te 
zijn in omgang met spelers van deze leef-
tijdsklasse. Sparta’25 A1 traint op de dins-
dag- en donderdagavond van 20.00 t/m 
21.30 uur. Sparta’25 A1 komt uit in de 1e 
klasse. Geïnteresseerden kunnen reageren 
per e-mail: gerysnijders@outlook.com

Lieshout - Bij ELI vonden de laatste ac-
tiviteiten van dit seizoen plaats op za-
terdag 13 juni. ’s Ochtends werden op 
het veld van speeltuin ‘t Renneveld de 
deelnemers aan de jaarlijkse Roefeldag 
ontvangen voor een kennismaking met 
ELI-jeugdvoetbal. 

Om 16.00 uur kwam de ELI-selectie op 
sportpark ’t Luijtelaar aan om zich te voe-
gen bij de overige deelnemers aan een 
onderling hutspottoernooi. De selectie 
had namelijk eerst elftalleider Jan van der 
Aa, die onlangs door de KNVB was on-
derscheiden met een waarderingsspeld, 
van huis opgehaald. Na het hutspot-
toernooi, waarbij de ELI-Vrouwen op-
nieuw lieten zien hun mannetje te staan, 
was het tijd om de inwendige mens te 
versterken met een lekkere barbecue.

Hierna werd het seizoen 2014-2015 heel 
sfeervol afgesloten met een feestavond. 
Hierbij had voorzitter Nick Scheltens een 

kort dankwoord voor de ELI-vrijwilligers 
Eric Donkers, Noud van Erp en Jan van 
der Aa. Vooral echter ging de belang-
stelling uit naar het afscheid van de 
kantinebeheerders Lia en Toon Donkers. 

Naast vele mooie dankwoorden ontvin-
gen zij bijzondere geschenken van het 
jeugdbestuur, het hoofdbestuur, het 
voetbalteam van Toon en van de sup-
portersclub van ELI. 

Toon en Lia Donkers met het cadeau van ELI 5    

 

 Zeskamp Loterij Tegoedbon 
 In te ruilen tegen een gratis lot 

 

Iedereen kan deelnemen!  
KPJ terrein Heereindsestraat 

Trekking: zondag 21 juni ± 15.00 
Leuke prijzen: dinerbon Pluk Pannenkoekenhuis 

 
Knip deze bon uit en ruil hem in bij de kassa 

Maximaal 1 bon per persoon 
 

Mark Geurts wint tweede 
koningswedstrijd 

Beek en Donk - De strijd om het koning-
schap is weer in volle gang, 20 vissers 
vonden weer de weg naar de Beek en 
Donkse vijver van H.S.V. Het Geduld. 
Deze ronde was Mark Geurts te sterk 
voor wat het gewicht betreft. Maar 
liefst zes kilogram wist hij bij elkaar 
te vissen, maar als het om het aantal 
ging was Ronald Mastbroek de grote 
man, hij had met een aantal van 25 
vissen veruit de meeste vis in zijn net. 

Alleen de kilo’s vielen een beetje tegen 
en hij moest zo genoegen nemen met 
de tweede plaats. Nieuwkomer Toon 
Jansen pakte netjes de derde plaats van 
de dag. De leider is nu na twee wed-
strijden Mark Geurts met in zijn kielzog 

Henk Steegs en op plaats drie Peter 
Vogels. Alle uitslagen en de ranglijst 
kunt u zien op www.hetgeduld.nl.

Federatie cup 
Begin juni werd de kwartfinale gevist 
om het clubkampioenschap zuidwest 
Nederland. Het Geduld moest aan tre-
den tegen de regerende kampioen De 
Gender uit Eersel. De eerste wedstrijd 
aldaar was een grote teleurstelling. 
Met een stormachtige voormiddag was 
het heel moeilijk vissen voor alle deel-
nemers maar De Gender was hen op 
alle fronten toch nog de baas. Alleen 
Danny Megens kon enigszins met deze 
toppers mee. De hoop lag dan ook op 
de thuiswedstrijd in Beek en Donk, met 

de jeugdige deelnemers konden ze hen 
nog enigszins pijn doen. De jeugd kan 
met deze wedstrijden dubbele punten 
halen, maar helaas deze keer konden 
de bikkels geen potten breken in deze 
wedstrijd. De kampioenen van De 
Gender pakten ook hier de volle buit, 
er was niets tegen in te brengen. Ze 
waren simpelweg te goed voor de vis-
sers van Het Geduld. Er restte hen niets 
anders om deze kanjers uit Eersel veel 
succes te wensen in de halve finale. 

De volgende wedstrijd om het ko-
ningschap is deze keer op het kanaal 
pal achter de vijver en wel op 27 juni 
om 13.30 uur, samenkomst op de 
Kanaaldijk.

vissen

Kermis in Mariahout
Van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 juni 2015 is het weer kermis in Mariahout! Er is dan volop 
vertier en g� elligheid op het Oranjeplein. Je vindt er de botsauto’s, een draaimolen, de grĳ pkanen, de 
schiettent, de Babyfl ug, het Lunapark, een lĳ ntrekspel (touwtje trekken), bussengooien, eendjesvissen, 

de gebakkraam en de suiker- en nougatwagen.

Zaterdag 20 Juni
14.00: Feestelijke opening 
door St Margaretha Gilde uit 
Aarle-Rixtel en St. Servatius 
Gilde uit Lieshout.

14.15: Of� ciële opening 
door de wethouder

14.15-16.00: Blikgooien 
voor kinderen van groep 5, 
6 & 7

19.00: Blikgooien voor 
Optreden Harmonie St. 
Caecilia uit Lieshout

19.00-20.30: Jongeren 
(vanaf groep 8 t/m 17 jaar) 
mogen gratis schieten bij de 
schiettent, hier zijn muntjes 
te winnen voor de botsauto’s

Zondag 21 Juni
13.00: Kermis geopend.

Maandag 22Juni
13.30-17.00: Jeu de 
boulesclub ‘t Trefpunt 
organiseert kermistoernooi, 
uitreiking om 17.00

15.15: Kermis geopend

18.00-19.30: Kinderen t/m
groep 4 kunnen tot 19.00 de 
tekening inleveren. Je krijgt 
dan een lot, waarmee je 
prijzen kunt winnen voor de 
draaimolen, vliegtuigjes en 
eendjesvissen. 

20.00: Kermis Dart Festijn 
bij de Oranjebar voor 
deelnemers van 18 jaar en 
ouder

Dinsdag 23Juni
15.15: Kermis geopend

20.00: Trekking extra loterij:
Maak kans op mooi 
speelgoed. De winnaar dient 
wel aanwezig te zijn op het 
moment van de trekking, 
anders wordt er een nieuwe 
winnaar getrokken.  

21.00: Sluiting Kermis

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Cakewalk

bĳ  besteding 
vanaf 5 euro

1 kaartje gratis
In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Fot� chieten
geen 7 maar 

9 schoten voor 
5 euro

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Eendjesvissen
1 eendje ¢ tra 
per persoon

per spel
In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Snoepkraam

alle vruchtenstok-
ken van €1,50

nu 4 voor 5 euro
In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Touwtje trekken
1 touwtje ¢ tra 

per persoon
per spel

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon

Babyfl ug
6 ritten voor 

5 euro

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Draaimolen
bĳ  besteding
 vanaf 5 euro

1 kaartje gratis

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon
Gebakkraam

8 krentenbollen + 
8 oliebollen
voor 10 euro

In te leveren van 20 t/m 23 JUNI 2015

kortingsbon

Aut� cooters
7 ritten voor 

5 euro
Agenda
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MooiLaarbeekkrant
zaalvoetbal René Brouwers zaalvoetballer van 

het jaar bij ‘De Vriendenkring’ 
WAC Beek en Donk is op zoek 
naar nieuwe teams

Aarle-Rixtel - René Brouwers is door 
zijn medespelers van zaalvoetbalclub 
De Vriendenkring gekozen tot voetbal-
ler van het seizoen 2014-2015. Hij volgt 
daarmee Pieter Swinkels op, die vorig 
seizoen de titel in de wacht sleepte.

De Vriendenkring is een zaalvoetbalclub 
die bijna 40 jaar geleden werd opgericht 
door een stel vrienden. Zij begonnen in 
het gymzaaltje aan de Otterweg in Beek 
en Donk en verhuisden daarna naar ‘t 
Anker. Toen die gymzaal werd gesloten 
is de overstap gemaakt naar De Dreef in 
Aarle-Rixtel en dat is inmiddels al weer 
bijna 15 jaar de thuishaven. De leden 
komen voornamelijk uit Laarbeek, maar 
ook uit Nijnsel, Boerdonk en Helmond. 
Elke dinsdagavond spelen zij onderlinge 
duels, die zich kenmerken door techniek, 
passie en strijd.

René Brouwers startte zijn voetballeven 
bij ELI in Lieshout en is daar nog steeds 
actief. Toen hij werd geselecteerd voor 
De Vriendenkring kwam zijn carrière in 
een stroomversnelling. De afgelopen 
jaren werd zijn niveau steeds hoger. 
Dat zorgde ervoor dat hij bij de vorige 

verkiezingen voor voetballer van het jaar 
steeds in de top eindigde. De laatste 3 
seizoenen werd hij telkens tweede. Dit 
seizoen was hij er dus op gebrand om 
eindelijk de titel te veroveren. En met 
succes! Hij kwam nu pas goed op stoom. 
Waarschijnlijk mede geholpen door de 
hete douches die hij wekelijks in de
sporthal moest verwerken. Zijn inzet en 
harde werken zorgde voor een terechte 
titel.  Kenmerkend voor het spel van René 
is zijn vastheid bij balbezit. Daarbij is hij 
een zeer koele afmaker. Dat maakt hem 
tot een spits die lastig is af te stoppen 
door zijn tegenstanders. Bovendien weet 
deze glasexpert vaak met een glaszuivere 
steekpass een medespeler vrij voor goal 
te zetten. Een complete aanvaller dus en 
niet te vergeten; een goede teamspeler.

Traditioneel vindt de verkiezing plaats tij-
dens de jaarlijkse BBQ als afsluiting van 
het seizoen. Deze werd gehouden bij de 
winnaar van vorig jaar. Pieter en Josine 
zorgden dat hun gasten niets tekort kwa-
men. De wedstrijd Letland-Nederland 
was de warming-up voor de verkiezing. 
Er werd volop gespeculeerd welke naam 

er dit jaar op de beker gegraveerd zou 
worden. René stond hoog genoteerd 
bij de bookmakers en had het zichtbaar 
zwaar met de druk die dat met zich mee 
bracht. Groot was dan ook de ontlading 
toen de uitslag bekend werd gemaakt. 
Hij ontving de bokaal uit handen van de 
winnaar van vorig jaar. Nog nooit werd 
een speler twee keer tot voetballer van 
het jaar uitgeroepen. De grote vraag 
voor het komende seizoen is dus of het 
René wel zal lukken. 

René Brouwers (rechts) ontvangt 
de bokaal uit handen van de 
vorige winnaar Pieter Swinkels

Beek en Donk - Het huidige WAC-
zaalvoetbalseizoen is bijna ten 
einde. De kampioenen zijn bekend. 
Langzaam maar zeker richt het 
bestuur de pijlers op het nieuwe 
seizoen. Op dit moment zijn er 17 
teams actief, verspreid over 2 klas-
sen (A en B). Zij zien graag dat in 
de toekomst dit aantal groter wordt 
en zijn daarom ook op zoek naar 
enthousiastelingen die graag tegen 
een zaalvoetballetje aantrappen. 

Bundel je krachten, vorm een team 
van minimaal 10 man, zoek een 
bereidwillige sponsor die sportief 
naamsbekendheid wil verwerven 

en geef je op! Vanaf seizoen 2015-
2016 kunnen jullie dan de voetbal-
kunsten vertonen in Sporthal D’n 
Ekker te Beek en Donk. Wekelijks 
wordt er op donderdag tussen 
19.00 en 22.30 uur gevoetbald. Je 
zal dan gemiddeld eens in de twee 
weken de zaal betreden om na 35 
minuten sportief zaalvoetbalspel sa-
men de avond in de kantine af te 
sluiten. 

Belangstelling? 
Mail de competitieleider: 
competitieleider.wac@gmail.com.
Zij zien jullie graag terug bij het 
WAC in Beek en Donk.

handboogschieten Goede resultaten 
bij 7e Van 
Ganzenwinkel-
toernooi

De Raagten 4e van 
Nederland bij NK 
School-handbal 

Aarle-Rixtel - Voor de zevende wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi bij 
Handboogschutterij de Eendracht, was 
Handboogvereniging Houts Welvaren 
uit Mierlo-Hout de tegenstander. Op 
donderdagavond 11 juni waren zij met 
9 schutters naar de doel in Aarle-Rixtel 
gekomen voor het verschieten van deze 
wedstrijd. 

De schutters van Houts Welvaren gaven 
vooraf aan dat ze 1687 punten zouden 
gaan schieten. Het werden er 1729 dus 
een positief resultaat van + 42 punten. 
Ook de schutters van de Eendracht wa-
ren aardig op dreef en wisten een mooie 
score te behalen. Toon van Hoof werd 
met 234 punten de hoogste schutter 
van de avond bij de Eendracht.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Toon van Hoof  234 (C)
2. Frank Schepers  229 (C)
3. Walter Jansen  216
4. Paul van Bakel  198
5. Henk Verachtert  194
6. Arno Donkers  186
7. Jo Maas   183
8. Gerrie van Hoof  149 (TR)

HBS de Eendracht neemt op donderdag 
25 juni a.s. deel aan het toernooi van 
HBV Krijgsman Soranus in Lieshout, 
aanvang 20.00 uur. 

Beek en Donk - Dertig spelers en sup-
porters van De Raagten vertrokken za-
terdag 13 juni naar Emmen om daar 
deel te nemen aan het Nederlands 
Kampioenschap Schoolhandbal 2015. 
Het  jongensteam van De Raagten nam 
daar deel als kampioen van Noord-
Brabant.

In een schitterende ambiance speelde 
het team in een poule haar wedstrijden. 
De poule bestond uit 6 kampioenen uit 
andere provincies. Na 5 wedstrijden ein-
digde het team op de 2e plaats, door een 
beter doelsaldo dan de andere 2 teams. 
De finalewedstrijden werden in een an-
dere sporthal gespeeld. De grote sport-
hal van Handbalclub E en O in Emmen. 
Een geweldige ervaring: zo’n grote hal, 

bomvolle tribunes met supporters, mas-
cottes van de Nederlandse Handbalbond, 
officieel met twee scheidsrechters. 

De wedstrijd om de derde en vierde 
plaats werd gespeeld tegen de kampioen 
van Noord Holland. In een spannende 
en goed gespeelde wedstrijd kwamen 
ze net wat tekort, zodat ze verdienste-
lijk op de 4e plaats eindigden: ofwel 4e 
van Nederland! Na de prijsuitreiking van 
beker, medailles en bloemen gingen ze 
trots terug naar Beek en Donk. Voor het 
handbalteam, maar ook de supporters, 
een geweldige en unieke ervaring: deel-
nemen aan een NK.

handbal

rolschaatsen Jongste rolschaatssters stralen tijdens 
zomershow ‘Ik hou van Holland’ 

Beek en Donk - De jaarlijkse zomer-
show van RC de Oude Molen vond 
plaats op zondag 14 juni. De Rollerhal 
aan de Lage Heesweg in Beek en Donk 
werd voor deze gelegenheid omgeto-
verd tot een theater. De jongste rijd-
sters van de vereniging rijden in deze 
leuke zomershow. De leeftijd van de 
kinderen varieert van 4 tot ongeveer 10 
jaar. Dit jaar stond het in het teken van 
het eigen Nederland.

Hollands tintje 
Vanaf januari hebben deze kinderen 
getraind voor deze show. Dit is best 
moeilijk omdat de meeste kinderen een 
aantal nummers rijden en deze allemaal 
moeten onthouden. Het was een zeer 
gevarieerde show met echte Hollandse 
klanken en optredens. De show werd 
geopend door alle rijdsters in Hollandse 
kleding met ‘Ik hou van Holland’. Anne 
van Melis reed een mooie solo op het 
thema water. Natuurlijk ontbraken de 
Nederlandse sporten niet. Er werd ge-
schaatst op natuurijs, gevoetbald en na-
tuurlijk was de RABO-fietsploeg er ook 
met een warming-up en een heuse win-
naar. Ook de kaasmeisjes uit Alkmaar 
ontbraken niet in deze show en brach-
ten de kaas naar de marktkraam. Het 
bekende TV programma Boer Zoekt V 
rouw was even in Beek en Donk, drie 
boeren vonden daar hun vrouw en 
werden hevig verliefd. Ook een echt 
Hollands product zijn de bloemen en het 
Delfts Blauw. De Kroning van Willem 
Alexander werd nog een keer dunne-
tjes overgedaan en alle rijdsters reden 
een mooi nummer in natuurlijk, oranje 
jurken. 

Vroeger 
Na de pauze werd het Nederland van 
vroeger belicht. Alle rijdsters reden een 
nummer op de Jantjes, de echte oude 

Nederlandse liedjes kwamen voorbij 
zoals, ‘Tulpen uit Amsterdam’ en ‘het 
Reisje langs de Rijn’, ook de klompen-
dans ontbrak niet. Snoepen doen alle 
kinderen graag en wat is nou Nederland 

zonder drop! Er was een vlotte medley 
van ‘Kinderen voor Kinderen’, in vrolijke 
pakken reden de kinderen op deze mu-
ziek. De Nederlanders zijn bekend dat ze 
op de kleintjes letten en het jeugdkwar-
tet 2 reed als gastoptreden hun NK num-
mer SALE. Als afsluiting van deze show 
zong het Brabant DUO het nummer 
Brabant van Guus Meeuwis, alle rijdsters 
kwamen nog eenmaal op  de baan om 
geheel in stijl deze leuke zomershow af 
te sluiten. Het publiek deed enthousiast 
mee tijdens de hele show wat natuurlijk 
erg leuk was voor de rijdsters. 

KerstROLLERshow 
Voor enkele van deze rijdsters was het hun 
eerste show wat natuurlijk erg spannend 
was, maar voor andere was het hun laat-
ste show. Nu moet er weer hard getraind 
worden voor de KerstROLLERshow, 
deze wordt gereden op zaterdag 12 
en zondag 13 december. Voor het vol-
ledig verslag en foto’s zie hun site: 
www.rcdeoudemolen.nl. 
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PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

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

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

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

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

wandelen

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

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

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

badminton

wielersport

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout naar bekerfi nale

Jeugd Ganzeveer op bezoek bij BC Mixed

Zomer ATB-tocht T.S.C. Aan de Wielen 

Lieshout - Het vaandelteam van 
Badminton Club Lieshout heeft zich 
door een 4-1 zege op het tweede be-
kerteam van BC Oirschot geplaatst 
voor de finales van de bekercompeti-
tie van Zuid-Nederland. Op zaterdag 
27 juni worden deze finalewedstrij-
den in de sporthal in Weert gespeeld.

BC Oirschot-2 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 1-4
Luc Musters en Boukje van de Werf 
begonnen de uitwedstrijd tegen het 
bekerteam van BC Oirschot goed. Ze 
wonnen de eerste set met 12-21. In 
de tweede set konden ze echter niet 
doordrukken, waardoor deze nipt met 
22-20 werd verloren. In de derde set 
hervonden ze zich en wonnen als-
nog met duidelijke cijfers (7-21). In 
de heren-single-partij liet Mark van 
Melick aan Kevin Konings zien dat 
hij duidelijk de beste is. Hij won met 
10-21 en 6-21. Nienke Houët kon dat 
niet laten zien in haar dames-single-
wedstrijd. Zij verloor met 21-18 en 
21-16, waardoor BCL-1/BouwCenter 
de eerste verliespartij in deze beker-
competitie moest slikken. Mark van 
Melick en Luc Musters haalden in de 

heren-dubbel-partij het broodnodige 
derde punt binnen door met 13-21 
en 12-21 te winnen van Frans van 
Seggelen en Kevin Konings. De winst 
was door deze overwinning definitiief. 
Ook de afsluitende dames-dubbel-
partij werd nog winnend afgesloten. 
Nienke Houët en Boukje van de Werf 
hadden daar wél drie sets voor nodig, 
maar door een goede 10-21 in de der-
de set kon deze partij ook bijgeschre-
ven worden. 

Door deze overwinning is BCL-1/
BouwCenter Swinkels eerste gewor-
den in ‘groep 1-nylon’ van deze beker-
competitie waardoor het team door-
stroomt naar de finales. Deze finales, 
waar de vier beste deelnemers van 
deze bekercompetitie aan deelnemen, 
worden gehouden op zaterdag 27 juni 
in Sporthal Boshoven, Vrakkerveld 2 in 
Weert. Het Lieshoutse team start daar 
om 10.00 uur met een wedstrijd tegen 
BC Venraij-2, dat zich ook al geplaatst 
heeft voor deze finales. In deze wed-
strijd vindt een weerzien plaats met ex-
BCL speler Felix Peeters, die inmiddels 
voor het Venraijse team speelt. Ook 

het eerste team van BC Oirschot heeft 
zich inmiddels geplaatst voor deze fi-
nales en treedt om 16.00 uur aan te-
gen het Lieshoutse team. BC Smash-2 
lijkt zich, gezien de huidige stand, ook 
geplaatst te hebben voor deze finales 
en maakt het kwartet compleet. Zij 
treden om 13.00 uur aan tegen BCL-
1/BouwCenter Swinkels.

Mark van Melick was weer succesvol 
voor Badminton Club Lieshout, door 
zijn single- én dubbelpartij te winnen

Beek en Donk - De eerste ronde 
van de jaarlijkse uitwisseling met 
Ganzeveer uit Aarle-Rixtel zit erop. 
Op vrijdag 12 juni kwamen enkele 
jeugdleden vanuit Aarle-Rixtel naar 
sporthal D’n Ekker. Daar speelden zij 
een husseltoernooi met de jeugd van 
Badmintonclub Mixed. Ook werden 
die avond een aantal nieuwe jeugd-
begeleiders van BC Mixed getraind. 

Na het succes van vorig seizoen met 
de uitwisseling van de seniorenleden 
hebben Ganzeveer en Mixed dit jaar 
ook een uitwisseling bij de jeugd ge-
regeld. Afgelopen vrijdag kwamen 
eerst de jeugdleden van Ganzeveer 
op bezoek in Beek en Donk. Een aan-
tal jeugdleden van beide verenigingen 
speelt het komende seizoen samen 
competitie. Deze avond was dus een 
goede manier om elkaar wat beter 
te leren kennen. De jeugdbegeleiders 
deelden de wedstrijden. Zo speelde 
iedereen meerdere wedstrijden, steeds 
met een andere partner en tegen een 
andere tegenstander. Met een leuk 
aandenken gingen de spelers van 
Ganzeveer weer huiswaarts. Op don-
derdag 2 juli gaat de jeugd van BC 
Mixed naar Aarle-Rixtel. Maar daar-
voor, op vrijdag 19 juni, komen de 

senioren van Ganzeveer naar Beek en 
Donk. De vierde ronde van de uitwis-
seling is tenslotte op donderdag 9 juli. 
Dan gaan de senioren van BC Mixed 
naar Aarle-Rixtel.

Training nieuwe jeugdbegeleiders
Sinds kort heeft BC Mixed weer een 
aantal nieuwe jeugdbegeleiders. Het 
is een goed gebruik dat zij een korte 
trainerscursus krijgen. Daarbij leren 
ze onder andere hoe ze het beste be-
paalde slagen kunnen aanleren bij de 
kinderen. Omdat het belangrijk is dat 
iedereen de techniek en tactiek op 
dezelfde manier aanleert, wordt hier 
bij Mixed veel aandacht aan besteed. 

Dit bevordert de doorstroming van de 
jeugdleden naar de volgende groep en 
uiteindelijk naar de senioren. 

Ouder-kind avond
Op vrijdag 19 juni is er weer een ou-
der-kind avond. Elk kind mag dan een 
ouder of verzorger meenemen om sa-
men te badmintonnen. Extra leuk is 
dat die avond na afloop van de wed-
strijden in de kantine de film van het 
jeugdkamp te zien is. 

Voor meer informatie over BC Mixed 
kijk je op www.bcmixed.nl en volg je 
de vereniging op Facebook, Twitter en 
Instagram.

Wedstrijden indelen tijdens het husseltoernooi

Aarle-Rixtel - In het kader van de 
Laarbeekse Watermaand houdt T.S.C. 
Aan de Wielen op 28 juni een ATB-
veldtoertocht met keuze uit de afstan-
den 35 en 45 km. Door samenwer-
king met het Waterschap Aa en Maas 
is een geheel nieuwe route tot stand 
gekomen, langs fraaie beekjes, ven-
nen en langs kanalen. Pauzeplaats is 
Mariahout.

Inschrijven en vertrekken kan tus-
sen 08.00 en 09.30 uur vanaf Grand 
Café Stout aan de Dorpsstraat 86 in 

Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld bedraagt 
€3,00 voor NTFU en KNWU leden en 
voor leden van de Vlaamse Wielerbond. 
Er kan gebruik gemaakt worden van het 
Scan en Go systeem van de NTFU.

Andere deelnemers betalen €4,00 en 
jeugd tot 16 jaar mag gratis meedoen. 

Uiteraard wordt men op het verzor-
gingspunt van drank en versnaperin-
gen voorzien. Na afloop kan men ge-
zellig nakeuvelen op een groot terras. 
Uitgebreide informatie is te vinden op 
www.aandewielen.nl, maar men kan 
ook bellen naar Maarten de Louw tel. 
06-25480236.

RCL houdt wandeltocht 
in Lieshout

Lieshout - Zoals elk jaar wordt op 
de laatste zondag (28 juni) van 
juni de RCL-wandeltocht gelopen. 
Runnersclub Lieshout heeft ook dit 
jaar weer een prachtige route voor 
de deelnemers uitgezet. De RCL-
wandeltocht heeft elk jaar een an-
dere route. De voorbereidingen zijn 
alweer in volle gang. Er wordt hard 
gewerkt aan het perfectioneren van 
het parcours, dit keer ten zuiden van 
Lieshout. 

Net als in voorgaande edities is er weer 
een afwisselende route door bossen, 
over onverharde paden en verharde 
wegen in het uitgestrekte buitenge-
bied rond Laarbeek. Het grootste deel 
van de route is (nagenoeg) autovrij 
om heerlijk ongestoord te kunnen 
wandelen en te genieten van de na-
tuur. Onderweg geven de vele bomen 
een ruime mate aan beschutting, het-
zij tegen de zon, hetzij tegen regen en 
wind. Zoals elk jaar is er voldoende 
mogelijkheid om even bij te komen 
op een van de rustposten, waar ook 
EHBO aanwezig is. De tocht is bij uit-
stek geschikt als laatste training voor 
de Kennedymars in Someren – een 
week na de RCL-tocht – en natuurlijk 
als training voor de Nijmeegse 4-daag-
se. Twee evenementen waar ook RCL 
al jaren aan meedoet. Maar de gele-
genheidswandelaar komt hier ook 
goed aan zijn trekken. Houd je van 
wandelen in een groene omgeving, 
hou dan deze datum vrij.

De routes variëren van 10 tot 40 km 

en zijn volledig uitgepijld. Bovendien 
ontvangt elke deelnemer een rou-
tebeschrijving. Start is bij de RCL-
accommodatie, aan de weg Lieshout–
Mariahout. Zowel bij de start-/
finishlocatie als onderweg is er ruim-
schoots gelegenheid voor een bakje 
verse koffie, een kop soep e.d. in ruil 
voor een kleine vergoeding. Voor de 
routes vanaf 20 km is er een grote 
rustpost met uitgebreid assortiment 
en toilet. Verder is er voor alle afstan-
den nog een kleinere rustpost inge-
richt in het laatste deel van de route. 
Ook is er op de grote rustpost EHBO 
aanwezig voor het geval dat nodig is. 
Inschrijfkosten voor de afstanden 10 
t/m 40 km zijn €2,50 pp. en NWB / 
KNBLO leden krijgen €0,50 korting. 
Tot 12 jaar is het inschrijfgeld €0,50. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.runnersclublieshout.nl. 
Voor vragen bel 0499-840769 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl.

Programma / Uitslagen

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen bandstoten 12 juni
Dave van de Burgt – Philip Oosthoek  0-3
Arie van de Burgt – Marcel Bekkers  0-2
Richard van Deursen – Dave van de Burgt  
 0-2
Bart Jansen – Mark van de Burgt  1-1

Stand per 12 juni
1. Philip Oosthoek  3-9
2. Arie van de Burgt  4-9
3. Geert-Jan Otten  4-8
4. Bart Jansen  4-7
5. Marcel Bekkers  3-5

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag  10 juni
A lijn 
1. Wim en Gerda  55,73 %
2. Marian en Joop  58,33 %
3. Marianne en Leny  56,77 %  
4. Marie-José en Mieke 54,17 %
5. Tonnie en Jurgen  53,65 %

Uitslag dinsdagmiddagbridge 16 juni 2015
1e Mieke en Leo         62,50%
2e Dorie en Cas          61,33 %
3e Ben en Mari            58,92 %
4e Iet en Trees            53,17 %
5e Ria en Gidi              52,42 %

Wij bridgen iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond.

Uitslag 5e competitieronde
1.Wim en Erik  57,13 %
2.Riky en Jan  55,08 %
3.Nettie en Arno  54,54 %
4.Gerda en Ellen  51,15 %
5.Wil en Trees  50,71 %   
                                                                                                                                                                   
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond 
in Het Bavaria Brouwerij Café 
Lieshout Kijk voor meer Informatie op  
www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 11 juni
1. Marie Louise en Kori     62,50%
2. Emmie en Josephine     58,75%
3. Jan en Maria                   54,38%
4. Toon en Roos                 51,88%
5. Ans en Tonnie                48,75%

De volgende zitting is op donderdag 18 
juni. Aanvang 19.30 uur in Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag 16 juni 2015.

1. Lien en Theo            59,17%
2. Mieke en Diny             57,50%
3. Tony en Riet            55,83%
4. Riek en Kitty            54,17%
5. Corry en Francien   53,33%

De volgende zitting is op dinsdag 
23 juni 2015, aanvang 13,30 in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.
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Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

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

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 25 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

DASH OF DREFT WASMIDDEL
fl acon 1170-1380 ml.

pak 1110 gram, doos 16 zstuks
3 producten naar keuze

11.97-20.97

KNALLERKNALLERWEEKEND

3 STUKS

10,-

boksen

bridgenBC Ganzeveer wint sportiviteitsprijs HBB

Zomercompetitie TTV Een en 
Twintig in volle gang

Beek en Donkse Max Wieland 
geselecteerd voor Nationale Selectie U15

Beek en Donk - Max is als 7-jarige jon-
gen begonnen bij BC Mixed. In 2013 is 
hij ook lid geworden van BC Geldrop. 
Zijn trainingen werden op dat moment 
uitgebreid van 1 naar 3 trainingen in de 
week. Hij is toen ook  competitie gaan 
spelen bij de Nederlandse Badminton 
Bond. Afgelopen seizoen heeft Max bij 
BC Geldrop in de seniorencompetitie ge-
speeld, in de 2e klasse. En dit jaar gaat hij 
bij de senioren in de 4e Divisie spelen. 

Tijdens de Brabantse Kampioen- schap-
pen in 2014 is hij gescout en mocht hij 
stage lopen bij de Zuid Nederlandse 
Badminton Academy. Die stage heeft hij 
goed doorlopen en hij werd toegelaten 
tot de ZNBA. Dat wil zeggen dat hij nu 
drie keer in de week naar Oss gaat om 
daar te trainen en daarnaast traint hij 
nog drie keer in de week in Geldrop. 

In april ontving Max een uitnodiging 
om voor te spelen op Papendal. Na 
deze voorspeelavond mocht hij verder 

voor een 3-tal stagetrainingen bij de 
Nationale Jeugdselectie U15. Na een 
goed seizoen werd Max beloond met 

een plaats in de Nationale Jeugdselectie 
U15. Gefeliciteerd met deze bijzonder 
knappe prestatie!

Aarle-Rixtel - Naast de bekerwinst mocht 
BC Ganzeveer nog een prijs in ontvangst 
nemen op de slotdag van het compe-
titieseizoen van de HBB, namelijk de 
sportiviteitsprijs. Deze prijs is de mooi-
ste prijs die je als vereniging kunt krij-
gen, omdat de prijs voor iedereen is die 
meegedaan heeft namens de vereniging. 

Alle teams beoordelen elkaar op sporti-
viteit en aan het einde van het seizoen 
wordt alles bij elkaar geteld en rolt er 
een vereniging uit die als beste beoor-
deeld werd door de andere verenigin-
gen. Dit jaar is die eer dus gegaan naar 
Ganzeveer en dit zal dan ook nog zeker 
verder gevierd worden tijdens de laat-
ste speelavond voor de zomer. Het is 
de eerste keer dat Ganzeveer deze prijs 
mag ontvangen en de vereniging is daar 
dan ook erg trots op. “Iedereen bedankt 
die hieraan een bijdrage heeft geleverd 
en we gaan ons best doen om volgend 
seizoen weer net zo sportief te zijn als dit 
seizoen!”, aldus de bestuursleden van 
deze Aarlese badmintonvereniging. 

Max Wieland in actie 

Lianne Martens en Sander van den Hemel namens het bestuur van BC Ganzeveer

Laarbeekse 
jeugdvechters 
op kickboksgala 
in Eindhoven

Zomerbridge 
Bridgeclub ’t 
Koppeltje 

Laarbeek - Op het jaarlijkse kickboksgala 
van de Marokkaanse sportschool El hatri 
waren enkele jeugdvechters uit Laarbeek 
uitgenodigd. In de volle zaal was het 
voor de pupillen uit de boksstal van Riny 
Heesakkers een spannende belevenis.

Sanne Gilsing en Michelle van de Hurk 
deden hun werk geweldig tot groot genot 
van het publiek. Zij kregen een welver-
diende ovatie.

Vanaf 15 juli gaat de boksschool dicht 
voor vier weken in verband met de zo-
mervakantie. De organisatie van de boks-
school dankt haar sporters, sponsoren en 
vrijwilligers en wenst iedereen een fijne 
vakantie.

Beek en Donk - Bridgeclub ´t Koppeltje 
uit Beek en Donk houdt op de woensda-
gen in juni, juli en augustus (behalve op 
5, 12 en 19 augustus) een open bridge-
drive voor bridge-liefhebbers uit de re-
gio en zij die hier tijdelijk verblijven. 

Beginnende, gevorderden en ook thuis-
bridgers zijn op deze gezellige avonden 
van harte welkom. U kunt zich inschrijven 

tussen 19.00 en 19.25 uur aan de zaal. 
Het bridgen begint om 19.30 uur pre-
cies. Er worden 6 ronden van 4 spellen 
gespeeld. Inlichtingen 0492-462113 of 
0492-450395. Deze bridgeavonden wor-
den gehouden in café-zaal De Tapperij 
aan de Kerkstraat 22 in Beek en Donk.

Damien Mezenberg uit Laarbeek (rode broek) 
in gevecht met Cas van Maassen uit Zutven

tafeltennis

Beek en Donk - De jaarlijkse zomercom-
petitie van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk is in volle 
gang. Verdeeld over drie poules nemen 
dit jaar liefst drieëntwintig teams deel 
aan de reeks van wedstrijden. De af-
gelopen week werden wedstrijden ge-
speeld in de Beek en Donkse tafelten-
nishal, maar ook stelden TTV Unicum 
uit Geldrop en TTV Flash uit Eindhoven 
hun speelzaal beschikbaar voor het toer-
nooi, dat dit jaar voor de zevende keer 
wordt georganiseerd door Hans Eekels.

De laatste wedstrijden worden vrijdag-
avond gespeeld in de tafeltennishal 
aan de Otterweg in Beek en Donk. 
Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen. Meer informatie vind je 
op ttveenentwintig.nl. Volg ons verder 
op Twitter en Facebook voor het laat-
ste nieuws of bekijk foto’s.

Roefeldag
Afgelopen zaterdag was de vereniging 
gastheer van bijna 50 kinderen, die 

tijdens de Roefeldag op bezoek kwa-
men bij TTV Een en Twintig. Er werd 
kennisgemaakt met de tafeltennis-
sport en er werden korte wedstrijden 
gespeeld. Voor veel kinderen was het 
hoogtepunt een spel tegen de robot, 
die vaak wordt ingezet tijdens trai-
ningsavonden. Wil jij ook een keer te-
gen de robot spelen? Of misschien te-
gen anderen een wedstrijd spelen? Kijk 
op de site voor meer informatie.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 18 juni
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 19 juni
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 20 juni 
Expositie Kunst en Design t/m 29 juni
13.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Kermis Mariahout t/m 23 juni
Oranjeplein, Mariahout

Scholenzeskamp
10.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Pony Dressuur
13.00 uur, Manege D’n Perdenbak. 
Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Feestavond Zeskamp
20.30 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Midzomernachtblazen
21.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Zondag 21 juni
Oisterwijktocht
08.00 uur, Kerkplein, Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt buurtvereniging S.M.W.
15.00 uur, Lieshout

Dorpszeskamp
10.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

Vaderdag Brunch
11.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Lowman reggae en ska festival
14.00 uur, OJA, Schoolstraat, 
Aarle-Rixtel

Maandag 22 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Bridgedrive
19.30 uur, Tapperij - Kerkstraat, 
Beek en Donk 

Dinsdag 23 juniDinsdag 23 juniDinsdag 23 juni
Picknick Zonnebloem Beek en Donk
11.00 uur, Gasterij Buitengewoon 
Smakelijk, Parklaan 6, Beek en Donk

Woensdag 24 juniWoensdag 24 juniWoensdag 24 juni
Inloop/sportmiddag De Boemerang
13.30 uur, Tienerruimte/gymzaal, 
Otterweg, Beek en Donk

Donderdag 25 juni 
Italiaanse avond
19.00 uur, Atelier Vonk 
(klokkengieterij), Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 juni 
Crazy summerstop met de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 juni 
Toverland met &RGteens
9.00 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

ModderDag op ‘t Heikantje
12.00 uur, Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel

KBO Kunst en Curiosa Taxatiedag
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Sparta’25 - Helmond Sport
18.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

Witte Gij Ut
19.00 uur, Erp, Keldonk en Boerdonk

Dineren bij Atelier Vonk
19.00 uur Klokkengietersstraat 1, 
Aarle-Rixtel 

Concert O&U met Harmonie 
Wilhelmina Glanerbrug
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

SplasH!!
20.30 uur, Beekse Brug, Beek en Donk

Zondag 28 juni 
ATB-veldtoertocht
08.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Rommelmarkt Sparta’25
10.00 uur, Heereindsestraat 10, 
Beek en Donk

Brabantse Musik Fest
11.00 uur, Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Volleybaltoernooi Oranjebar - 
Korfbalclub Flamingo’s
11.00 uur, Oranjeplein Mariahout

Musical KiKo Ahoi
11.00 & 13.00 uur, De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Muziektuin watermaand concerten
13.00 uur, Muziektuin 
Beek en Donk

SplasH!!
13.00 uur, Beekse Brug, 
Beek en Donk 

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
 Beek en Donk

Maandag 29 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Donderdag 18 juni Zondag 21 juni Wim Beeren Jazz Society SplasH!!

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


