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Mariahout – Cabaretier Leon van 
der Zanden is op 17 augustus te zien 
in het Openluchttheater, tijdens de 
Openlucht comedy night. Samen 
met comedians Bas Birker, Vincent 
Geers en Jaap Bressers probeert hij 
de lachers op zijn hand te krijgen. 

In september gaat Leon met zijn 
nieuwe show ‘REBEL’ het theater in. 
In deze show kruipt hij in de huid 
van vijf verschillende personages, 
met ieder een eigen karakter: 
ambitie, gehaaid, belofte, jeugd en 
afkomst. We stelden Leon enkele 
vragen, gerelateerd aan deze rollen. 

De belofte. Wat gaat er op 17 
augustus allemaal gebeuren tijdens 
de comedy night? 
“Het wordt gewoon stand-
upcomedy, maar dan in de 
openlucht. Dat buitengedeelte 
maakt het extra bijzonder. Je moet 
bij stand-up altijd inspelen op wat 
er gebeurt, maar in de buitenlucht 
doet echt alles mee. Het leuke van 
stand-upcomedy is dat alles kan, 
maar dat ook alles een rol kan gaan 
spelen in je verhaal of stuk.”

Jouw ambitie. De nieuwe show 
‘REBEL’ is een heel nieuwe vorm van 
cabaret, namelijk met een scenario. 
Waarom koos je daarvoor?
“Ik was het stramien in mijn vorige 
shows een beetje zat. Ik had al 
zes solovoorstellingen gemaakt en 
kwam steeds uit bij een bepaalde 
vorm. Ik wilde dit doorbreken en het 
publiek verrassen. Dit is natuurlijk 

gewaagd; sommige try-outs 
verliepen ook niet zo goed. Ik moet 
nu een nieuw soort succes zoeken. 
Maar ik heb wel zin in het avontuur 
naar de zoektocht van hoe ik zo’n 
voorstelling moet gaan spelen.” 

Jouw ambitie. Na je studie 
kunstwetenschappen kwam je in 
het theatervak terecht. Eigen keuze 
of altijd al gewild?
“Ik heb altijd op het podium 
willen staan en de aandacht willen 
hebben, maar ik wist niet waarmee. 
In eerste instantie probeerde ik de 
toneelschool, maar daar werd ik 
niet toegelaten. ‘Ga jij nog maar 
eerst een tijdje leven’, zeiden ze 
tegen mij. Dat deed ik. Ik ging 
studeren en begon op den duur aan 
improvisatietheater. Daar scheen ik 
heel goed in te zijn. Ik deed mee aan 
een paar festivals en won er ook een 
aantal. Ineens was ik een erkende 
cabaretier.”

Jouw afkomst. Onderwerpen over 
een getinte huid of negers komen 
best vaak voor in je show. Waarom 
kies je hier steeds voor, kijkend 
naar je afkomst?
“Dat was vooral tijdens de eerste 
show, hoor. Ik ben daar nu niet 
meer zo mee bezig, juist omdat ik 

niet wil dat het zo’n terugkomend 
thema wordt. Daarentegen ben ik 
met mijn huidskleur bevoorrecht 
dat ik over alle nationaliteiten 
grappen kan maken; ik heb een vrij 
ondefinieerbare afkomst.”

Jouw jeugd. Je komt uit Helmond 
en zat er ook op school. Neem je 
daarvan nog iets mee in je shows?
“Nou, niet zozeer het Helmondse, 
maar wel het Brabantse gevoel. 
Ik denk trouwens dat je altijd iets 
meeneemt waar je vandaan komt. 
Ik heb dat met het groepsgevoel en 
het gezelligheidsding. In Brabant zit 
natuurlijk ook die verhalen-vertel-
traditie: Op elke verjaardag is er wel 
weer een oom die een spannend 
verhaal vertelt. Ik ben ook een 
beetje zo. Ik wil het woord nemen 
en sfeer creëren.”

Brabantse gezelligheid met Leon van der Zanden in het Openluchttheater

“Ik ben op zoek naar een 
nieuw soort succes”

Win een meet & 
greet met Miss 

Montreal!

Win een meet & 
greet met Leon 
van der Zanden!

De MooiLaarbeekKrant mag 
vijf meet & greets met Miss 
Montreal verloten! Geef 
hiervoor antwoord op de 
volgende vraag: Wat is de echte 
naam van Miss Montreal? Het 
antwoord kun je mailen naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Je 
hebt tót 6 augustus de tijd om 
het op te sturen. Op donderdag 
8 augustus staan de winnaars in 
de krant vermeld. 

De MooiLaarbeekKrant mag vijf 
meet & greets met Leon van der 
Zanden verloten! Geef hiervoor 
antwoord op de volgende vraag: 
Hoe heet de nieuwe theatershow van 
Leon van der Zanden? Het antwoord 
kun je mailen naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Je hebt tót 12 
augustus de tijd om het op te sturen. 
Op donderdag 15 augustus staan de 
winnaars in de krant vermeld.

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u de 
krant niet (op donderdag) ont-
vangen? Laat dit zo snel mogelijk 
weten aan ons. Wij treffen me-
teen maatregelen, zodat dit de 
volgende keer niet meer gebeurt 
en kunnen - als het voor vrijdag 
12.00 uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182.

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Hallo… De kleinste Jumbo van Nederland is weer open
Mariahout – De kleinste Jumbo 
van Nederland heeft een 
grondige verbouwing ondergaan. 
Woensdagochtend heropende de 
winkel in Mariahout op uitbundige 
wijze haar deuren. Het Jumbo-filiaal 
is onder andere met 50m2 meter 
uitgebreid. 

Feestelijke opening
De ingang van Jumbo Mariahout 
zag er woensdagochtend meer dan 
feestelijk uit. Er hingen ballonnen, 
winkelwagentjes stonden op ludieke 
wijze klaar en de rekken buiten lagen 
vol met bloemen, welke overhandigd 
werden aan de eerste tweehonderd 
bezoekers. Nog voordat er van zeven 
– de zeven zekerheden van Jumbo –  
tot één afgeteld kon worden, vloog 
de confetti al door de lucht. Nadat 
er vervolgens alsnog afgeteld werd, 
drukten alle aanwezige Jumbo-
werknemers enthousiast op de 
knop, waardoor de ballonnen in de 
openlucht verdwenen. De heropening 
van Jumbo Mariahout was een feit! 
Vele mensen stonden te trappelen 
om naar binnen te mogen. Maar 
dit gebeurde niet voordat eigenaar 
Albert van de Bogaard, samen met 
zijn vrouw Jeanne en hun twee zonen, 
gefeliciteerd werden. 

Meer artikelen en scanapparaten
Het Jumbo-filiaal is uitgebreid met 
50m2, en daarbij duizenden artikelen. 
Daarnaast heeft de winkel een heel 
nieuwe indeling, waarbij het vers 
vooraan ligt. “Dit is volgens de Jumbo-
norm. Daarbij willen wij ons met 
name ook meer gaan richten op het 
vers”, vertelt Albert. De winkel heeft 
door de verbouwing een eigentijdser 
uiterlijk gekregen. Ook kunnen 
klanten vanaf nu gebruik maken 
van een scanapparaat, om sneller 
boodschappen te doen. Albert: “Dat 
is best bijzonder. Zo’n scanapparaten 
heb je niet in alle nieuwe Jumbo’s. 
Wij hebben daar zelf voor gekozen. 
Het is een flinke investering, maar 
ik wilde ze graag hebben.” Op het 
moment dat Albert dit vertelt, zijn 

alle 16 scanapparaten al in gebruik. 
“Ik verwacht dat mensen dit heel 
veel gaan gebruiken en dat wij zelfs 
binnen korte tijd nog meer apparaten 
aan moeten schaffen.”

Verbouwing
De verbouwing stond al lang op 
Alberts verlanglijstje. “Ik had deze 
plannen al twee of drie jaar, maar 
het was lastig om de juiste indeling te 
vinden. Toen dit een paar maanden 
geleden lukte, en de Jumbo instemde, 
zijn we in een soort rollercoaster 
beland. Het is ontzettend snel 
gegaan.” De eigenaar van Jumbo 
Laarbeek heeft ook plannen om het 
filiaal in Lieshout te gaan verbouwen. 
Wanneer dit doorgang vindt, weet hij 
nog niet. 

Toekomst
Het is bijzonder dat een supermarkt 
als de Jumbo standhoudt in zo’n klein 
dorpje als Mariahout. Albert is niet 
bang voor de toekomst. “Ik ga niet 
voor niets verbouwen. Ik heb veel 
vertrouwen in deze winkel. Ik denk 
dat we de omzet kunnen handhaven, 
en misschien zelfs wel kunnen 
verhogen. Ik weet zeker dat ik hier 
over 25 jaar nog zit!”

gefeliciteerd werden. 

over 25 jaar nog zit!”
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden 
ontleend.  De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag
op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Het Straatnamen-abc

Dit is een straat in de kom van Lieshout, genoemd naar Boudewijn. 
Balduïnus is de Latijnse naam voor Baldwin of Boudewijn. Boudewijn 
was heer van Lieshout (Lisoth) en voormalig ridder. Op een gege-
ven moment besloot Boudewijn om in te treden in de orde van de 
Norbertijnen. Hij schonk daarbij het domein Lieshout aan de abdij 
van Floreffe. Deze schenking heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tus-
sen 1182 en 1194. Deze schenking van Boudewijn vond plaats onder 
voorwaarden. Zo liet Boudewijn vastleggen dat een gedeelte van de 
jaarlijkse opbrengst van het voormalige domein besteed moest wor-
den aan spijnden. Spijnden zijn voedseluitdelingen aan armen, van-
uit een klooster. Het voedsel bestond uit brood en rogge. Boudewijn 
ging met enkele monniken wonen op zijn bezittingen in het Hof en 
richtte er een kleine kloostergemeenschap op. Van hieruit deelden de 
monniken drie keer per week een pond brood uit aan de armen van 
Lieshout. Op vrijdag werd brood uitgedeeld aan alle armen, ook van 
buiten het domein Lieshout.

Jac Babin

BALDUINSTRAAT

Beek en Donk – De gemeenteraad 
van Laarbeek houdt op 
donderdag 29 augustus een extra 
raadsvergadering over de nieuwe 
weg die door Laarbeek gaat lopen, 
als onderdeel van de Ruit rond 
Eindhoven. Op 27 juni maakte 
de stuurgroep Brainport Oost de 
voorlopige keuze bekend voor De 
Ruit.  

Bestuurders uit de regio kozen dat 
de oost-west verbinding van Son 
en Breugel tot aan Aarle-Rixtel ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal 
moet komen. Volgens de planning 
van de provincie en de betrokken 
gemeenten zou in 2017 gestart 
moeten worden met de aanleg, 
waarna in 2020 de weg klaar kan 
zijn. Vraagteken is nog of bij de 
kruising  met de Zuid-Willemsvaart 
de weg middels een brug het water 
kruist of dat er een tunnel komt. 
In het voorlopige concept wordt 
gesproken over een brug. In het 
Bereikbaarheidsakkoord staat dat er 
daar een tunnel moet komen en de 
gemeente Laarbeek wil hier aan vast 
houden. 

Een week later, donderdag 5 
september, volgt de eerste reguliere 
raadsvergadering na de vakantie. 
Hierin zal vooral het onderzoek van 
bureau Hordijk en Hordijk naar het 
declaratiegedrag van burgemeester 

Hans Ubachs centraal staan. Ubachs 
kreeg in 2012 zeven maanden 
teveel vergoeding voor dubbele 
woonlasten. Toen dit bekend werd, 
stortte hij het teveel gekregen geld 
direct terug. Deze affaire kreeg nog 
een staartje nadat enkel weken 
terug een vertrouwelijke brief van 
wethouder Hans Vereijken (waarin 
hij twijfelde aan de integriteit van 
de burgemeester) uitlekte naar het 
Eindhovens Dagblad. Vereijken 
had de brief enkele maanden 
terug geschreven aan zijn collega-
wethouders, de burgemeester 
en de gemeentesecretaris, nadat 
bekend werd dat Ubachs teveel had 
gedeclareerd. 

Alle fractievoorzitters in de raad 
krijgen enkele dagen voor de 
raadsvergadering inzage in het 
rapport en krijgen de mogelijkheid 
hierover vragen te stellen aan Hordijk 
en Hordijk. Op 5 september zullen 
de partijen in de raadsvergadering 
dan hun conclusies trekken.

Lieshout – Kunt u niet meer zo lang 
staan of lopen, waardoor winkelen of 
een dagje uit niet meer kan? Het Wit-
gele Kruis Lieshout-Mariahout leent een 
rolstoelfiets of een scootmobiel uit aan 
alle inwoners van Laarbeek. Deze staan 
voor u klaar bij TRIA Fietsen in Lieshout.

De rolstoelfiets met versnellingen is een 
driewieler met een comfortabele kuip 
aan de voorkant.
Met deze fiets kunt u veilig iemand 
vervoeren. De rolstoel is gemakkelijk los 
te koppelen, om ergens naar binnen te 
rijden.

De scootmobiel vergroot uw wereld 
als u slecht ter been bent of als uw 
uithoudingsvermogen beperkt is. Bij het 
scootmobielpark in Aarle-Rixtel leert u in 
een paar lessen hoe u veilig rijdt. U kunt 
daarna met een gerust gevoel de weg 
op.

Heeft u zin om in actie te komen en 

deze zomer frisse buitenlucht op te 
snuiven? Laat u niet weerhouden. U 
kunt op werkdagen tussen 10 en 11 
uur informeren bij het Wit-Gele Kruis 
Lieshout-Mariahout, Grotenhof 44D in 
Lieshout of bellen naar: 0499-421369. 
Informatie is te lezen op 
www.wit-gelekruis.nl. 

De rolstoelfiets en de scootmobiel staat 
bij TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 5737 
BS in Lieshout. Telefoon: 0499-425360. 
Informatie over het scootmobielpark in 
Aarle-Rixtel vindt u op 
www.scootmobielpark.nl

Extra raadsvergadering ‘nieuwe weg’Mobiel en actief de zomer door in 
Laarbeek

Van Schijndel 
Anteak

Dé woonwinkel
Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7

De rolstoelfiets ter illustratie 

De scootmobiel ter illustratie
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MooiLaarbeekkrant
- Vrijwilligers van het Openluchttheater aan het woord – 

“Openluchttheater Mariahout mag nóóit verdwijnen”
Mariahout – Een vrijwilligers-
organisatie die géén gebrek heeft 
aan vrijwilligers. Openluchttheater 
Mariahout verkeert in een luxepositie. 
Ruim zeventig vrijwilligers houden 
het theater draaiende, bestaande uit 
zowel jongeren als volwassenen. 
Allemaal met net zoveel 
enthousiasme.

Trots
Bestuurslid – en tevens vrijwilligers-
coördinator - Annemie van de Burgt-
Bekkers: “Iedereen hier is zo trots 
op het Openluchttheater. Het ligt 
op een prachtlocatie in het dorp en 
is heel uniek. Dit theater mag nóóit 
verdwijnen uit Mariahout. Daar 
maken we ons hard voor.” 

Theater is klaar voor de toekomst
De afgelopen jaren vonden er 
renovatiewerkzaamheden plaats bij 
het Openluchttheater. “We deden 
een oproep in Mariahout voor 
vrijwilligers. In no-time hadden we 
een bouwploeg bij elkaar. Het is 
mooi om te zien dat het theater leeft 
onder de mensen”, aldus Annemie. 
Het Openluchttheater heeft een 
nieuw welkomstgebouw – voor 
onder andere de kaartverkoop, 
munten en horeca – en een nieuw 
artiestengebouw. Daarnaast is het 
theater helemaal opgeknapt. 

Groepjes vrijwilligers
De zeventig vrijwilligers zijn 
allemaal opgedeeld in verschillende 
groepen. Zo zijn er heel jonge 
vrijwilligers, net als Ada Kornuijt. 
Deze 13-jarige jeugdvrijwilliger 
helpt bij kindervoorstellingen en alle 
voorkomende werkzaamheden, en 
dat al drie jaar lang. Maar er is ook 
een pr-commissie. Hier is Jacqueline 
Nijland als bestuurslid de coördinator 

van. Gerrie van den Broek is de 
duizendpoot van de vrijwilligers. Zijn 
hoofdtaak is, samen met iemand 
anders, de coördinatie van de horeca. 

Programmacommissie
Niet te vergeten is de 
programmagroep. Haike Aarts maakt 
hier onder andere deel van uit. “De 
wintermaanden zijn voor onze 
commissie juist druk. Dan moet het 
programma bedacht worden en alles 
geregeld worden. We kijken naar ons 

budget en welke artiesten goed in het 
theater passen.” De afgelopen jaren 
traden er al diverse grote artiesten op 
in het Openluchttheater, waaronder 
niemand minder dan Guus Meeuwis. 
“We zijn niet bang voor een volle 
bak. Door deze ervaringen, weten we 
dat we het aan kunnen met zijn allen. 
Laat de bezoekers maar komen!”

Beleef meer
Maar de bezoekers moeten niet 
alleen voor een voorstelling komen. 

Jacqueline: “Het moet echt een 
avondje uit zijn. Zo houden we 
ook na de voorstellingen een 
soort ‘afterparty’. Ook is er een 
arrangement met  Restaurant De 
Pelgrim. Vandaar de slogan: ‘Beleef 
meer in het Openluchttheater’.” 

Het Openluchttheater bruist 
door het enthousiasme van de 
vrijwilligers en het spetterende en 
gevarieerde programma. Kortom: 
Openluchttheater Mariahout, een 

uniek theater waar Laarbeek heel 
trots op mag zijn, en wat zeker een 
bezoekje waard is! 

Programma
Voor alle voorstellingen zijn nog 
kaarten beschikbaar, ook voor Miss 
Montreal (9 augustus) en Leon van 
der Zanden (17 augustus). Kaarten 
zijn te verkrijgen aan de theaterkassa, 
via de voorverkoopadressen en via de 
website (www.oltm.nl). Op deze site 
vind je ook het complete programma.

“We zijn allemaal 
ontzettend trots op het 

Openluchttheater”

Vijf vrijwilligers van het Openluchttheater. Vlnr. Gerrie van den Broek, 
Haike Aarts, Annemie van de Burgt, Jacqueline Nijland en Ada Kornuijt

Gelukkig met niks in Zuid-Afrika
Mariahout - Veel jongens van 
19 jaar gaan op vakantie voor 
zon, zee, strand en feest. Niet de 
avontuurlijke Roy van Mensfoort 
uit Mariahout; deze 19-jarige 
verpleegkundige in opleiding 
koos ervoor om vrijwilligerswerk 
te gaan doen in Port Elisabeth, 
Zuid Afrika.

Hij vertrok een maand 
geleden samen met 24 andere 
jongeren voor drie weken 
vrijwilligerswerk, geregeld vanuit 
de stichting OPIN. Roy werkte 
in Zuid-Afrika mee aan een 
vakantieprogramma, vergelijkbaar 
met de kindervakantieweek voor 
basisschoolkinderen. 

Armoede van dichtbij
“Ik werkte in één van de grootste 
sloppenwijken (township)  
vier dagen samen met een 
verpleegkundige. Hier zag ik 
de armoede van dichtbij. Er 
wonen daar 130.000 mensen, 
maar er waren slechts 16 kranen 
beschikbaar. Daarnaast waren 
er veel patiënten met slecht 
genezende wonden (als gevolg 
van diabetes), verlammingen en 
geamputeerde ledematen. De 
hygiënische omstandigheden 
waren slecht.” Roy kreeg de 
vrijheid om veel te mogen doen 
voor zijn patiënten. “Ik mocht zelfs 
bloedprikken”, vertelt hij. “Dat zal 
wel weer even wennen zijn, als ik 
terug naar school moet…”

Geen school
In tegenstelling tot Roy kunnen 
veel kinderen in Zuid-Afrika niet 
naar school. “De ouders kunnen 
het schoolgeld en het uniform niet 
betalen door een gebrek aan werk. 
Dit terwijl de school maar €6,00 
tot €8.00 per kwartaal kost en het 
schooluniform €16,00. Dat kun je 
je bijna niet voorstellen.”
 
Apartheid
Het werd Roy op de scholen in Zuid-
Afrika duidelijk dat de apartheid in 
de praktijk nog niet is afgeschaft. 
“Het salarisverschil tussen een 
zwarte leraar op een zwarte school 
ten opzichte van een blanke leraar 
op een blanke school bedraagt wel 
€300,00 per week.  Hierdoor zijn 
leraren vaak ongemotiveerd en 
vinden veel lessen geen, of maar 
half doorgang. Kinderen zitten 
daardoor maar wat te hangen op 
school.”

Geweldige ervaring
Roy kijkt terug op een geweldige 
ervaring, waar hij veel van heeft 
geleerd. “ De mensen zijn gelukkig 
met niks en altijd vrolijk. Een 
bijna blinde man, vroeg me zelfs 
waarom hij zou klagen; het wordt 
er toch niet beter van. Ik besef 
nu hoe luxe we het hier hebben. 
Sinds ik weer terug ben, kan ik ook 
niet meer zo goed tegen geklaag 
en gezeur van anderen”, aldus de 
19-jarige vrijwilliger. 

Een eigen project
Roy heeft door zijn ervaringen 

de smaak te pakken. “Volgend 
jaar wil ik weer terug om zelf een 
project op te zetten voor verlamde 
mensen met blaasproblemen. 
Daarnaast wil ik heel de wereld 
nog zien, dus dat zal zich niet 
alleen gaan beperken tot Zuid-
Afrika.”

Roy wil namens de bevolking van 
de townships al zijn sponsoren 
bedanken:
Fam. Bex, Fam Hazenberg, Fam. 
Boudewijns, Fam. v.d. Zanden, 

Anita Hazenberg, Javoma 
Timmerwerken, Jos Martens, 
Auto Corsten B.V., Oosthoek 
Financieel Advies, MXN Camera 
Systems, De Pelgrim Mariahout, 
Leenders Mariahout, Harold 
Vereijken Mariahout, v.d. 
Boom Voeders, Solicla Veranda, 
Timmers Schilderwerken, Fleuren 
Accountants, van Kuringe 
Adviesgroep, Winkeliersvereniging 
Piet van Thielplein, Regeltronics 
Harry Oosthoek en Dio Mark. 

Roy van Mensfoort in Zuid-Afrika 
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

Beek en Donk: Het Parochiecentrum is vanwege vakantie gesloten tot en met 11 augustus. 
Misintenties kunt u opgeven via de envelop achter in de kerk of via de mail.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 1 - 7 augustus 2013

Zaterdag 3 augustus

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Sjaan Kremers-
Opheij (jrgt), Truus Kruijsen-Brouwers (mged), 
Frans Maas (mns Bernadette buurt), Jan en 
Stien van Eijndhoven-Vos.

18.30 Aarle-Rixtel Kerk  
Eucharistieviering 
Samenzang Tot welzijn van de parochie.

Zondag 4 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
18de zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Jacobus 
Manders, Frits van Kaathoven, Jan van der 
Heijden, Wim van den Elzen, Ouders Slaats-
van Uden, Theo en Dreon Thielen. 
  
11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Jo Ceelen en 
Bertha de echtgenote, Antonius van den 
Heuvel, Agnes Verschuren-Colen, Gerrit en 
Truus Kruijsen-Brouwers, Harrie Bouw, Nellie 
van Zutven-Sterken, Corrie van Heijnsbergen-
van Schijndel, Marinus van Schijndel Johanna 
van den Broek en overleden kinderen, Antoon 
Spaan.

10.00 Aarle-Rixtel Kerk
18e Zondag door het jaar. 
Eucharistieviering
Cantorij Overleden begunstigers van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde Hanneke van Berlo 
Sien Nooijen (fund.) Overleden ouders van 
Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag vader/fund.) 
Overleden ouders Timmers - Bunthof Truus 
Verbakel  - van der Heijden Toon van Dijk (par.) 
Overleden ouders Verhoeven – Filippini en 
zoon Herman Jan van der Sanden(trouwdag) 
Marinus van den Heuvel Toon en Francien van 
de Boogaard – Verbakel (verj.).
 
Maandag 5 augustus

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 6 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 7 augustus

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Kapel
Rozenkransgebed

‘Ik breek mijn schuren af en bouw grotere,
daarin zal ik dan heel  mijn rijkdom aan koren bergen’.
Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt een grote 

rijkdom liggen, voor lange jaren; 
rust uit, eet en drink en geniet ervan!

Maar dan zegt God tot hem: stuk onverstand! 

- Pastorie in Lieshout heeft twee nieuwe bewoners -

“Ik wil niet boven, maar tussen de mensen staan”

Lieshout – De pastorie aan de 
Burgemeester van de Heuvelstraat 
in Lieshout heeft sinds 4 juni 
nieuwe bewoners. Het zijn pater 
Arie Wester en broeder Josep Lucas. 
Zij zijn als pastor en pastoraal-
assistent vooral werkzaam in de 
parochie van De Emmausgangers, 
Lieshout/Mariahout.

Pater Wester behoort tot de 
kloosterorde van de Franciscaner 
Minderbroeders. Hij  voert een eigen 
huishouding samen met broeder 
Josep. Broeder Josep behoort tot 
de orde van de Cisterciënzers. Hun 
vorige parochie was die van Bakel. 
Ze hadden gedacht, dat dat hun 
laatste karwei zou worden, maar 
het liep anders. Het werd toch nog 
Lieshout/Mariahout. En ze hebben 
er ondertussen “goed d’n aard”, 
bekennen ze volmondig. Ja, ze 
voelen zich al goed ingeburgerd, 
maar ze zijn nog niet helemaal 
ingehuisd. Het is er op de pastorie 
dan ook gezellig druk met allerlei 
spullen die nog niet hun definitieve 
plaatsje gekregen hebben. 

Doel van alle veranderingen binnen 
de Laarbeekse parochies is om te 

komen tot één nieuwe Laarbeekse 
parochie. Het is financieel niet meer 
haalbaar om vijf parochiekerken in 
stand te houden. Er zullen kerken 
gesloten moeten worden. Deze 
pijnlijke operatie moet op 1 januari 
2015 afgerond zijn.

Pater Wester is geboren in 1939. Hij 
is het voorbeeld van een late roeping. 
Zo was hij vóór zijn priesterwijding 
onder andere enige tijd werkzaam 
in de verzekeringsbranche. Later 
aanvaardde hij een baan  als 
aalmoezenier bij de Koninklijke 
Marine. “Ik had daar een behoorlijk 
hoge rang”, vertelt hij, “maar het 
liefst ging ik om met de gewone 
jongens.” Het was een mooie tijd 
waarin ik lange reizen maakte naar 
onder andere  Curaçao en De Golf. 
Ik heb later met broeder Josep 
ook nog in het Gevangeniswezen 
gewerkt.”

Broeder Josep is geboren in 1932 
en woont inmiddels al meer dan 50 
jaar in Nederland. Van oorsprong 
is hij afkomstig uit Catalonië. 
Broeder Josep is vroeger werkzaam 
geweest in de verpleging en 
heeft psychologie gestudeerd. 

Als pastoraal assistent richt hij zijn 
aandacht op ouderen en zieken, 
maar hij begeleidt ook jongeren, 
“die het even niet zien zitten”. 
Broeder Josep is op de Lieshoutse 
pastorie ook de man van de planten 
en de dieren. Hij verzorgt de tuin 
waarin ook een prachtige volière 
staat met allerlei mooie vogels. 
Pater Wester wandelt zelf iedere 
morgen met de drie dalmatiërs.

“Als pastor heb ik het voorrecht 
dat ik een stukje mag meelopen in 
iemand anders zijn leven”, vertelt 
pater Wester. Dat gebeurt bij 
vreugde maar ook bij verdriet. Ik 
wil niet boven de mensen staan, 
maar tussen de mensen. Ik denk dat 
parochianen vooral veel warmte van 
hun pastor willen ontvangen. Die 
wil ik hen ook geven. Daarbij komt 
de kennis en ervaring die ik opdeed 
tijdens mijn werk bij de Marine en 
in het Gevangeniswezen  goed van 
pas. “En een Franciscaan doet zoiets  
niet alleen met woorden, maar ook 
met daden”, zegt hij vastbesloten.

Lieshout - Het is op 2 augustus 
70 jaar geleden dat Nellie van 
Kaathoven (94), zuster Margriet uit 
Lieshout, als kloosterling intrad bij 
de Zusters van Liefde in Schijndel. 
Als oudste van twaalf kinderen van 
het echtpaar Marinus en Doortje 
van Kaathoven–van den Biggelaar 
verliet zij op 2 augustus 1943 haar 
familie en vertrok naar Schijndel 
om zich daar op het kloosterleven 
voor te bereiden. 

Op 6 augustus 1948 legde zij de 
Heilige Geloften af. In die dagen 
was het zo dat ze haar ouders die 
dag niet mocht spreken, hoewel 
ze natuurlijk wel de behoefte 
had om haar gevoelens met hen 
te delen. Ze ging vervolgens 
werken in de dieetkeuken van het 
ziekenhuis in Geldrop en werd 
in 1951 overgeplaatst naar het 
klooster in Raamsdonksveer, waar 
ze de zorg kreeg over de meisjes 
van de huishoudelijke dienst. In 
de weekenden hielp ze mee in 
de keuken van het ziekenhuis. 
In 1953 maakte zij daar de 
verschrikkelijke gevolgen mee van 
de watersnoodramp. Ze hielp waar 
ze kon om het menselijk leed te 
verzachten. 

Na 18 jaar Raamsdonksveer kreeg 
ze de opdracht om in Den Bosch 
voor Mgr. Bluyssen te gaan zorgen. 
Dit was helaas maar een korte 
periode, want ze werd toen ernstig 
ziek. Na meerdere operaties kwam 
ze er weer helemaal bovenop en 
ging daarna naar de parochie van 
St. Petrus en Paulus in Tilburg, 
waar ze 21 jaar in de pastorie 
werkte. 

Sinds 1991 geniet ze van haar 
rust, eerst in het klooster aan 
de Pelgrimsweg 40 in Tilburg 
en vanaf 2001 in Annahof, aan 
de Eerdsebaan 3 in Schijndel 
(Wijbosch). Als zuster heeft ze 
altijd voor iedereen klaargestaan, 
ook voor haar familie waar ze erg 
mee meeleefde. De zorg voor de 
ander was haar lijfspreuk. 

Ter gelegenheid van haar jubileum 
wordt op vrijdag 20 september 
a.s. in het moederhuis te Schijndel 
een besloten gedachtenis 
gehouden, waarbij haar collega’s 
en een delegatie van haar familie 
aanwezig zullen zijn.

Mariahout – De jaarlijkse 
Mariaviering van de gezamenlijke 
seniorenverenigingen van de 
Laarbeekse KBO’s wordt gehouden 
op woensdag 14 augustus in 
Mariahout.

Pater Wester zal de H. Mis opdragen 
om 14.30 uur. Het dameskerkkoor 
St. Leonardus uit Beek en Donk zal 
de zang verzorgen. Na de viering 
gaat men bij goed weer in processie 
door het park. Aansluitend wordt 
bij het theater een kop koffie 
aangeboden. Bij slecht weer zal dit 
in de grote zaal van De Pelgrim zijn. 

De nieuwe bewoners van de pastorie in Lieshout. 
Links broeder Josep Lucas en rechts pater Arie Wester

Platina kloosterjubileum Nellie 
van Kaathoven (94)

Mariaviering van 
gezamenlijke 
KBO’s
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

lekker en al voorgegaard voor de bbq
zoete nectarines

4 voor € 5,00

€ 1,49

€ 4,99

lekker en al voorgegaard voor de bbq

4 voor € 5,00

lekker en al voorgegaard voor de bbq
zoete nectarines

4 voor € 5,00

€ 1,49

€ 4,99

’t Verswarenhuys 
het adres voor
BBQ vlees
garnalenspiesen
de lekkerste 
tapas hapjes

’t Verswarenhuys 
het adres voorhet adres voor
BBQ vlees
garnalenspiesen
de lekkerste 
tapas hapjes

kilo 

500 gram

kilo(ca. 15 stuks)

naturel of gemarineerd

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

varkensfiletlapjes

kippenbouten

€ 5,98

kipdrumsticks 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Nectarine  500 gram  0,99
Rode Bessen 500 gram  1,99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Radijs + Komkommer

         samen  1.29
Courgette    2 stuks 0.99

Bami/Nasi Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

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

Ook tijdens de vakantie-periode.
 

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

van 08.00 tot 12.00 uur.

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

- Arnoud Verdaasdonk vertelt over zijn leven als verstandelijk beperkte –

“Ik verveel mezelf nooit”
Beek en Donk – Uit het raam van 
zijn woning in ‘De Hoge Hees’ 
aan de Schoolstraat begint Arnoud 
Verdaasdonk (44) al te roepen: 
“Hallo!” Zichtbaar enthousiast, 
en een tikkeltje nerveus, opent 
hij de deur: hij wordt vandaag 
geïnterviewd. 

Arnoud woont sinds de komst 
van het gebouw al in dit complex, 
grotendeels zelfstandig. Een 
mooi naambord, gemaakt van 
mozaïek, hangt voor zijn deur; 
‘Arnoud’ staat erop. “Dit heb 
ik zelf gemaakt”, vertelt hij. 
Eenmaal binnen blijkt dat Arnoud 
een heel geordende, ruimtelijke 
woning heeft. In heel het huis 
vind je zijn kunstwerken terug, van 
schilderijen tot beeldhouwwerken 
en zelfgemaakte kaarten.

Zijn creativiteit ontplooit de 
verstandelijk beperkte in Helmond 
op zijn werk. “Ik werk vier dagen 

in de week bij ArtORO. Dit is een 
centrum voor beeldende vorming 
van de Stichting ORO.” Daarnaast 
zit Arnoud thuis ook niet stil. “Ik 
schilder hier regelmatig en maak 
ook kaarten. Deze kunnen mensen 

voor €1.50 bij mij kopen. Ik verveel 
me nóóit.”

In De Hoge Hees wonen diverse 
groepen mensen. Zo zijn er mensen 
– net als Arnoud – die grotendeels 
zelfstandig wonen, maar ook 
personen die continue hulp nodig 
hebben. “Ik kan hier ook 24 uur 
per dag om hulp vragen. Daarnaast 
is hier ook elke dag dagbesteding, 
waaraan deelgenomen kan 
worden. Iedereen hier heeft een 
persoonlijke begeleider.”

Hoewel Arnoud pas sinds de komst 
van De Hoge Hees in Beek en Donk 
woont, weet hij nu al zeker dat hij 
er nooit meer weg wil, net zoals 
op zijn werk. “Het wonen bevalt 
me hier heel goed. Het is heel fijn, 
eigenlijk net als thuis. Ook op mijn 
werk wil ik nooit meer weg. Daar 
heb ik vorig jaar mijn 12,5-jarige 
jubileum gevierd. Mijn hobby is 
mijn werk geworden, dat is het 
leuke ervan.”

Arnoud Verdaasdonk met zijn zelfgemaakte 
kunst op zijn werk in Helmond

Arnoud Verdaasdonk thuis op zijn bank met zijn 
collectie zelfgemaakte kaarten

Wandelbijeenkomst voor alle 
Laarbeekse wandelaars
Beek en Donk – Voor de wandelaars uit 
Laarbeek wordt weer een bijeenkomst 
gehouden. Deze vindt plaats op 
donderdag 15 augustus in de Schuurherd 
bij Mari Vereijken, Heuvelplein 32 in 
Beek en Donk. De avond begint om 
20.00 uur. 

Alle wandelaars uit Laarbeek die dit 
jaar de vierdaagse van Nijmegen, 
Alkmaar, Apeldoorn of elders een tocht 
hebben gelopen en wandelaars die één 
of meerdere Kennedymarsen of een 

andere mooie tocht liepen, kunnen zich 
aanmelden voor de bijeenkomst.  De 
organisatie wil graag weten wat, waar en 
hoe vaak je de tocht gelopen hebt, zodat 
dit op een lijst kan komen te staan die ze 
bij de bijeenkomst gebruiken. Voorbeeld: 
‘Ik heb 10 x de 4daagse van Nijmegen 
gelopen. Ik heb 12 x de Kennedymars 
van Someren gelopen’ enz.

Aanmelden kan bij Annie Beekmans, Dr. 
Timmerslaan 63 in Beek en Donk of via 
de mail annie.beekmans@gmail.com.  

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

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

haal 
Italiè 
in huis

Geldig van 29 juli 

 t/m 3 augustus

in huis

Pane 
Ciabatta

Lekker voor bij de bbq of om te 
vullen en mee te nemen op een 

zomerse dag.
van € 2,60 voor € 2,20 Cakewolk

Straciatella
Héérlijk zacht en smaakvol. Genieten met een grote G!

van € 8,50 voor € 6,80
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Hard

6 9

4 8

4 1 7 8

1 3 2 7

5 3 1 9

8 6 1 4

2 7 9 3

2 4

5 8

Puzzle #14242

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Christa Migchels uit 
Aarle-Rixtel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Zr.Ursel  Beyerle

2. Anne Marie van de Brug

3. Ton Derks

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Zr.Ursel  Beyerle

2. Anne Marie van de Brug

3. Ton Derks

Oplossing vorige week:
MiXi

Bea Wegchelaar uit Beek en Donk kan tot 7 augustus zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        17°
Max. temperatuur       35°
Neerslag                  0 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       18°
Max. temperatuur      27°
Neerslag                 2 mm

Zondag
Min. temperatuur        13°
Max. temperatuur       26°
Neerslag               0,1 mm

De Bitterbal

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Spoel de kippenlevertjes schoon. Breng in een steelpannetje wat water 
met balsamicoazijn aan de kook. Kook hierin de levertjes max. 4 min. 
Giet af en dep de levertjes droog. Snijd de vijgen klein. Pureer de 
levertjes samen met de port, de boter, en een snufje zout en peper. 
Voeg er de stukjes vijg geleidelijk bij. en laat deze mee pureren tot een 
gladde massa. Controleer de smaak. Doe de mousse in een spuitzak 
met een grove gekartelde spuitmond en laat volledig afkoelen. Niet in 
de koeling plaatsen want de mousse wordt daarin te stijf en is dan niet 
meer spuitbaar. Was en snijd de ongeschilde appel in flinke schijven 
van 8 mm dikte. Verwijder het stukje klokhuis. Bak de schijven in een 
grote pan met wat boter en bestrooi ze flink met suiker. Karamelliseer 
de appelschijven tot ze bijna gaar zijn. Laat ze tot lauwwarm afkoelen. 
Leg op een bordje de appelschijf en spuit er een toef mousse op.

75 gr kippenlever
2 tl balsamico azijn
100 gr zachte roomboter
1 el rode port
40 gr gedroogde vijgen of verse

Peper en zout
1 st appels
2 el suiker
Boter

Recept van de week

Voor de fi jnproevers: Mousse van kippenlevertjes op gebakken appel (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Is er een ander woord voor synoniem?? 

Als elke vrijwilliger een ster kreeg,
werd het nooit meer donker.

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

VRACHTWAGEN LUCHTBALLON STRAALJAGER
DRIEWIELER HELIKOPTER VLIEGTUIG
SKEELERS VEERPONT BROMMER
SCOOTER SKELTER JETSKI
TREIN FIETS MOTOR
PAARD METRO KOETS
AUTO STEP BOOT
TAXI TRAM BUS
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Mooi Jong in het Vak
Nieuwe kinderkledingwinkel: 
Tante PiP
Beek en Donk – Leuke, trendy en 
hippe baby- en kinderkleding. Dat 
is wat er vanaf dinsdag in Beek 
en Donk te koop is, en wel bij 
Tante PiP in De Raagtenstraat. De 
vriendinnen Wendy Sigmans en 
Jamie van Uden openen daar hun 
eigen kledingwinkel.  

“Een half jaar geleden waren we een 
weekend weg. We fantaseerden 
over wat we allebei nog wilden 
doen in ons leven. Een winkel met 
baby- en kinderkleding. Dat was 
het antwoord”, vertelt Wendy. 
Jamie vult aan: “Het was puur een 
droom. Deze is nu werkelijkheid 
geworden, dat is ontzettend leuk.”

Wendy: “We zijn geen 
standaardwinkel. Onze prijzen 
bevinden zich in de middenmoot. 
Naast baby- en kinderkleding 
hebben we ook dameskleding en 
leuke extra’s, zoals sjaals, kettingen, 
ringen, kindercadeautjes en tassen 
in ons assortiment. 

Bij Tante PiP kun je terecht voor 
merken zoals Claesens, Cars, Z8, 
Moodstreet, Little Miss Juliette, 
Emile et Ida, Mad-Monkeys en 
King Louie / Petit Louie. “Met 

name de twee laatste merken zijn 
noemenswaardig. Mad-Monkeys 
heeft stoere jongensbroeken, 
waarvan de knieën niet kapot 
kunnen. Deze hebben we uitgetest 
bij onze eigen kinderen, en het 
klopt. Daarnaast hebben we met 
King Louie/Petit Louie dezelfde 
jurken voor zowel moeder als 
dochter. Ook heel leuk!”

Openingsacties
Tante PiP heeft diverse 
openingsacties. In de maand 
augustus ontvangt iedereen 
10% korting bij een volgende 
aankoop. Daarnaast is er een kleur-
knutselwedstrijd voor kinderen en 
ontvangen klanten bij een besteding 
van minimaal €50,00 een Tante PiP-
sleutelhanger. 

Openingstijden 
Dinsdag openen de deuren voor 
bezoekers. De winkel gaat elke dag 
om 09.30 uur open. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag sluit Tante 
PiP om 17.30 uur. Op vrijdag is dit 
om 20.00 uur en op zaterdag om 
17.00 uur. Je vindt de kledingwinkel 
aan De Raagtenstraat 23, naast 
Traditions Kappers, in Beek en 
Donk. 

Wendy Sigmans en Jamie van Uden in hun 
nieuwe winkel Tante PiP

De Laarbeekse kindervakantieweken vinden allemaal volgende week plaats (5 tot en met 9 augustus). 
MooiLaarbeek interviewde de organisaties. Vorige week kon je hier al over de kindervakantieweken 
van Beek en Donk en Mariahout lezen. Deze week lees je over Kindervakantieweek Lieshout en de 
Jeugd3Daagse (Aarle-Rixtel).

Eigenlijk is de verf bedoeld voor de hutten!

Camping Hutje Mutje in Aarle-Rixtel

Lieshout- Voor de 43e keer 
wordt dit jaar in Lieshout 
de kindervakantieweek ge-
organiseerd. Koning Winter en 
assistent Pegel zullen ervoor 
zorgen, dat de editie van dit jaar 
een doorslaand succes wordt. 

Dit jaar nemen in Lieshout 340 
kinderen deel aan de activiteiten. 
Het grote aantal vrijwilligers (167) 
kan geen genoeg  krijgen van de 
gezelligheid. Deze groep bestaat 
veelal uit mensen onder de 18 jaar. 
Zij begeleiden met zijn tweeën 
of drieën een groepje van 10 
kinderen. De 34 groepjes worden 
samengesteld aan de hand van de 
schoolgroepen. “Maar het blijft 
vooral een dorpsgebeuren”, vult 
bestuurslid Marjon Neilen aan.

Het kindervakantiewerk is in 1970 
ontstaan. Gezinnen met minder 
geld, werd een gezellige week 
aangeboden. Ouders betalen 
zelf ook iets. Omdat hiervan 
niet alle activiteiten kunnen 
worden bekostigd, betaalt de 
middenstand mee. Gelukkig doet 
ook de gemeente een duit in het 
zakje. Kerngroeplid Maarten de 
Groot legt uit dat de kerngroep 
zorgt voor de organisatie en 
bestaat uit mensen ouder dan 18 

jaar. “Hoewel we dit jaar iemand 
hebben die jonger is. Die heeft 
echter duidelijk bewezen de 
verantwoording aan te kunnen.”

Volgens de organisatie maak je als 
leiding veel leuke dingen mee. Eén 
van de leiders had zich had laten 
ontvallen, dat hij naar de Gay Pride 
was geweest. Op een ochtend 
was de groepshut helemaal roze, 
inclusief de medebegeleiders van 
de groep. Het was overigens een 
van de weinige hutten, die was 
geverfd. Er wordt verf verstrekt 

om de hut een persoonlijk tintje te 
geven. Niet altijd wordt die voor 
dit doel gebruikt, zoals blijkt uit 
bijgaande foto.

Vrijwilligers doen er alles voor 
om mee te doen. Dit blijkt uit 
de volgende opmerking van 
Maarten: “We hebben er zelfs 
eentje, die dit jaar eerder terug 
komt met het vliegtuig van de 
vakantiebestemming. Dat zegt 
genoeg.”

Aarle-Rixtel – Van dinsdag 6 tot 
en met donderdag 8 augustus 
vindt in Aarle-Rixtel weer de 
Jeugd3daagse plaats. Niet net als 
in Beek en Donk, Mariahout en 
Lieshout een kindervakantieweek, 
maar drie dagen feesten en plezier. 

“Het is nu voor de 27e keer dat 
we dit in deze vorm organiseren, 
daarvoor was het wel altijd vijf 
dagen”, vertelt bestuurslid Hans 
Schepers. “Het heeft een aantal 
voordelen. We krijgen met drie 
dagen meer vrijwilligers bij elkaar 
en onze ervaring is dat kinderen na 
drie dagen ook wel helemaal ‘op’ 
zijn. Qua organisatie en kosten is 
het ook iets makkelijker natuurlijk, 
maar dat is de minste zorg.”

Naast een vast team van zestien 
personen kan de Jeugd3daagse 
rekenen op de steun van 110 
vrijwilligers. Samen zorgen zij 
ervoor dat 280 kinderen dit jaar 
weer drie leuke dagen krijgen, met 
als thuisbasis het terrein voor De 
Dreef. “De groepjes bestaan uit 
negen kinderen. In de leeftijd van 
groep 1 tot en met 4 en van groep 
5 tot en met 8. Het is dan ook erg 
belangrijk dat je kunt beschikken 
over een grote groep vrijwilligers. 
Het is natuurlijk heel cliché, maar 
zonder vrijwilligers kunnen wij als 
organisatie natuurlijk ook niets.”

De Jeugd3daagse in Aarle-
Rixtel blijft nog even in de 
vakantiestemming, want het thema 
dit jaar is ‘Camping Hutje Mutje’. 
Het terrein wordt omgetoverd 
tot een heuse camping, zodat er 

drie dagen extra vakantie gevierd 
kan worden. “We starten op 
dinsdag om 9.30 uur. Met het 
traditionele hutten bouwen. Het is 
een genot om te zien hoe fanatiek 
de kinderen ermee bezig zijn.” De 
oudere kinderen mogen de eerste 
nacht (nadat er een spooktocht en 
een disco is geweest) zelfs blijven 
overnachten op de camping, maar 
veel geslapen zal er niet worden. 
Hans: “Ik hoef niet te verklappen 
dat het dan altijd beregezellig is!”

Op woensdag volgt een sportdag 
op de atletiekbaan van HAC in 
Helmond. Tijdens de laatste dag 
is er een soort mini-omgekeerde-
roefeldag. “In samenwerking 
met verenigingen, bedrijven en 
instanties uit Laarbeek willen 
wij de kinderen dan een mooie 
middag bezorgen. In plaats van 

dat de kinderen naar de bedrijven 
toegaan, komen ze deze middag 
naar ‘Camping Hutje Mutje’. 

De camping is elke dag open van 
9.30 uur tot 16.00 uur. Behalve 
op donderdag, dan loopt het een 
uurtje uit.

Ophalen materialen 
kindervakantieweek Mariahout

Grote jungleknuffels gezocht 

Mariahout – Dit jaar wordt 
alweer voor de 30e keer de 
Kindervakantieweek gehouden 
in Mariahout. Voor deze week, 
van maandag 5 t/m vrijdag 9 
augustus, kan de organisatie 
weer allerlei materialen/spullen 
gebruiken.

Heeft men nog spullen staan 
voor de Kindervakantieweek, 
dan komen ze dat op zaterdag 3 
augustus graag ophalen. Indien 
men spullen heeft graag voor 
09.00 uur langs de kant van de 
weg zetten. Voor het buitengebied 
van Mariahout kan er gebeld 
worden met tel. 06-15448462.

Beek en Donk – Kindervakantiewerk 
Hiep-Hoi is op zoek naar grote 
jungleknuffels. Heb je deze nog 
liggen en wilde je ze eigenlijk 
weggooien? Hiep-Hoi kan ze 
gebruiken om hun podium in het 
jungledorp mee aan te kleden. 

Deze knuffels kan men inleveren 

vanaf vrijdag 2 augustus bij 
het podium van Hiep-Hoi op 
het evenemententerrein aan 
de Otterweg in Beek en Donk. 
Kinderen kunnen nog tot vrijdag 
een naam verzinnen voor het dorp. 
De naam kunnen ze inzenden 
via het contactformulier op de 
website.

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

Het Jeugd3daagse team van 2012
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Miss Montreal
vrijdag 09 augustus 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout presenteert :

voor kaarten en informatie ki jk op:
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Beleef meer!

Win een
Meet & Greet!
( kijk op de voorpagina hoe )

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

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

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Laatste voorstellingen van dit 
seizoen in Openluchttheater Mariahout

Roodkapje in eigentijdse jumpsuit

Mariahout - Deze week spelen de laatste 
kindervoorstellingen van dit seizoen in het 
Openluchttheater. Op maandagmiddag 
en zaterdagavond verandert het 
Openluchttheater in een sprookjesbos, 
waar zich het ongewone verhaal van 
Roodkapje afspeelt. Op donderdagmiddag 
speelt zich hier het verhaal van de zeerover 
Woeste Willem af. Naast deze afsluiters 
van het kinderseizoen staat deze week ook 
een gezellige middag voor de senioren van 
Laarbeek op het programma. Een drukke 
maar erg leuke theaterweek. 

Roodkapje 
De jeugdproductie van Toneelvereniging 
Mariahout vertelt op maandag 5 augustus 
om 14.30 uur en op zaterdag 10 augustus 
19.00 uur het verhaal van Roodkapje. 
Gewoon Roodkapje? Nee. Roodkapje zoals 
het echt gebeurd is. En dat is niet zoals 
men denkt dat het gebeurd is. Een grappig 
sprookje zoals je het nog nooit eerder hebt 
gezien. 

Woeste Willem
Kom Van Het Dak Af Band speelt op 
donderdag 8 augustus het verhaal van 
Woeste Willem, die in zijn zelfgebouwde 
huis aan de rand van een meer woont. 
Hij is ooit zeerover geweest en vertelt 
veel verhalen over zijn woeste avonturen 
op zee. Maar als zijn vriendinnetje Franka 
voorstelt samen een vlot te bouwen om 
een schat te zoeken wordt hij opeens stil, hij 
moet Franka iets bekennen… Een vrolijke 
muzikale voorstelling met eigenwijze 
liedjes over vriendschap, vliegers, vissen en 
vreemde vogels. 

Let op: Dit zijn de allerlaatste 
kindervoorstellingen van dit theaterseizoen! 
Op zaterdagavond sluit de jeugdproductie 
van Toneelvereniging Mariahout het 

kinderseizoen af met de laatste voorstelling 
van Roodkapje. Dat mag je natuurlijk niet 
missen!

Seniorenmiddag Ten Blakke
Een gezellige middag voor senioren 
van Laarbeek. Henri Bouwmans zal 
op een geheel eigen wijze Laarbeekse 
mensen ontvangen en “bevragen”. Met 
medewerking van o.a. het Seniorenorkest, 
weerman Joan Verschuuren, Zuster 
Madeleine en de Beek en Donkse groep 
Waizennutmar. Een middag gegarandeerde 
Brabantse gezelligheid!

Miss Montreal 
Alvast een kleine sprong naar volgende 
week, want dan staat Miss Montreal  in het 
Openluchttheater! Op  9 augustus blaast 
zij iedereen omver met haar buitengewone 
zangstem. De ontwapenende, op het 
eerste gezicht oersimpele deuntjes zijn een 
mengeling van pop en cabaret, waarmee 
ze ieder publiek gegarandeerd enthousiast 
krijgt. Miss Montreal is een waanzinnige 
band die bezoekers versteld zal doen staan 
van haar live optreden. Ze krijgen ieder 
publiek gegarandeerd enthousiast.

Voor kaarten en meer informatie kan men 
terecht op www.oltm.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Mariahout - Slechts enkele fragmenten 
uit het traditionele sprookje zijn nog 
herkenbaar in het kindertoneelstuk 
Roodkapje dat Toneelvereniging Mariahout 
in verschillende Openluchttheaters 
opvoert. Michelle van Daalhoff (26) 
schreef en regisseerde de voorstelling 
over een avontuurlijk meisje in een rode 
jumpsuit. Anna alias Roodkapje gaat via 
‘de spannende route’ op bezoek bij haar 
stoere oma.

Hilarisch is een groepje zachtaardige, 
wolfonwaardige wolven die liever 
hun teennagels lakken dan jagen. De 
slappelingen volgen een workshop 
bij machowolf Willem, geloofwaardig 
neergezet door Bart van Turnhout. 
Grappig zijn ook de doodongelukkige 
reuzenkabouters die huilen omdat zij niet 
onder een paddenstoel passen. Elfjes, elfje 
Twaalfje, een doodsbange agent en lelijke 
stiefzusters kruisen verder Roodkapjes 
pad. Toepasselijke muziek, zang en dans 
luisteren het verhaal op. En zoals een 
sprookje betaamt, leeft iedereen nog lang 
en gelukkig. 

Geschikt voor de leeftijd 4+ , nog te zien 
op maandag 5 augustus 14.30 uur en 
op zaterdag 10 augustus 19.00 uur in 
het Openluchttheater Mariahout. Meer 
informatie is te vinden op 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Advertorial
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

G

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

ppelstraat 35 5741 GA

Origine
le

pannen
koeken

!

n 
r Zonnig terras,prachtig uitzicht!

aTRAXXions for Business

Vluchtoord 46 Uden
Tel. 0413 - 33 77 11 

www.traxx.nl

vakantie aXXie*

2 activiteiten 
voor 

Kies uit onderstaande activiteiten:
KARTEN, LASERGAME 
OF SUMOWORSTELEN 

* Vraag naar de voorwaarden. 

Actie geldt van 29 juni t/m 

18 augustus 2013

 Tijdens de 
zomervakantie 

geopend
IEDERE DAG VANAF 11.00 u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Specialiteit augustus 2013  

Klassieke Clubsandwich 
 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is een leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking. 
Ons buitengewoon team verzorgt onder leiding van chef kok Peter voor u de lunch. 

De Gasterij is gevestigd in het pand van Lifestyle center Laarbeek en 
 iedereen is van harte welkom (ook niet leden). 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag  van 09:00-16:00 uur. 

 
Voor een drankje in het grand café of op het terras kunt u 7 dagen van de week terecht. Op 

werkdagen van 08:30-22:30 uur en in het weekend van 08:30-13:00 uur! 
 
 
 
 
 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492 – 462521 

W. www.buitengewoonsmakelijk.nl   | I. info@buitengewoonsmakelijk.nl 

 

Mooi Gespot:  Frank en Erica van Berlo 

Oproep aanwonenden Luikse Markt op 
het Heuvelplein 

Kienavond Carnavalsvereniging De Raopers

Beek en Donk – Precies drie jaar zijn ze samen en vrijdag was hun grote dag: Frank van 
Berlo en Erica Tolner gaven elkaar het ja-woord. Dit gebeurde bij ‘t Oude Raadhuis op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. ’s Avonds vervolgden zij hun weg naar Tilburg om het 
feest verder voort te zetten. 

Beek en Donk -  De Laarbeekse Veteranen 
Vereniging houdt op zondag 4 augustus 
een Luikse Markt op het Heuvelplein. De 
markt duurt van 09.00 tot 16.30 uur en de 
toegang is gratis.

Aan de aanwonenden en hun eventuele 
bezoekers wordt vriendelijk gevraagd hier 

rekening mee te houden en geen auto’s te 
parkeren op het Heuvelplein op zondag 4 
augustus van 06.00 uur tot 18.00 uur. Alle 
winkels en terrasjes zijn gewoon bereikbaar. 
De organisatie dankt de aanwonenden voor 
hun begrip en medewerking en zien hen 
graag op de markt. 

Lieshout – In het Dorpshuis aan de 
Grotenhof wordt een kienavond 
gehouden die georganiseerd wordt door 
carnavalsvereniging De Raopers. De avond 

begint om 20.00 uur en de zaal gaat open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Geef je op: Zeskamp voor mensen 
met beperking
Beek en Donk - Het G-voetbal, het voetbal 
voor mensen met een beperking, bestaat 
bij Sparta’25 dit jaar 10 jaar. Op zondag 1 
september zal in het kader van dit jubileum 
op Sportpark ’t Heereind een Spellen-Zeskamp 
plaatsvinden voor alle mensen met een 
beperking uit Laarbeek. 

Deelname is ook mogelijk voor mensen welke 
afhankelijk zijn van een rolstoel. De deelname 
is voor iedereen gratis. Vanaf 15.00 uur kunnen 
groepen of mensen individueel deelnemen 
aan de verschillende spellen. Elke deelnemer 
ontvangt een persoonlijke scorekaart waarop 
zijn prestaties genoteerd kunnen worden. A 
lle spellen zijn individueel uit te voeren. Het is 
mogelijk dat sommige spellen ook met/tegen 
elkaar gespeeld worden. Spellen zijn voor elk 
niveau of kan voor elk niveau worden aangepast 
(eenvoudiger of moeilijker). Na deelname 
ontvangt elke deelnemer een oorkonde en krijgt 
men een frietje, snack en een consumptie. Alle 
activiteiten in het kader van het jubileum van 
het G-voetbal worden mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Gemeente Laarbeek, Rabobank 
Peel Noord en de Vrienden van Sparta ’25.

Het programma van de Spellen Zeskamp ziet er 
als volgt uit:
15.00 uur Spellen- Zeskamp
17.00 uur Muziek, Laarbeekse zanger en 
uitreiking oorkonde

Sparta’25 zorgt voor voldoende vrijwilligers om 
de spellen te leiden en deelnemers te begeleiden. 
Als er echter specifieke persoonlijke begeleiding 
noodzakelijk is dan wordt die bij voorkeur door 
de deelnemer zelf geregeld. Anders kan men dit 
bij opgave vermelden zodat Sparta ‘25 hiervoor 
de juiste acties kan uitvoeren. 

De komende weken zal over de zeskamp meer 
informatie bekend worden. De Beek en Donkse 
voetbalvereniging probeert om deze groep 
mensen persoonlijk te benaderen zodat iedereen 
kan mee te doen aan dit spektakel. Natuurlijk 
kan men zich nu al opgeven via de site van 
Sparta’25 waarop het aanmeldingsformulier is 
geplaatst. Mailen kan ook naar spellendag@
sparta25.nl. Vermeld in deze mail je naam, 
leeftijd, je contact gegevens en of je in een 
rolstoel zit. Extra informatie is verder te vinden 
op de site van Sparta 25: www.sparta25.nl. Voor 
vragen of extra informatie kan ook telefonisch 
contact worden opgenomen met Pieter Jans op 
telefoonnummer 06-15050490 of Jan Leenders 
op telefoonnummer  06-20643139.
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 2 juli 2013 
de beleidsregel voor legeskosten 
van legitimatiebewijzen (B012) met 
terugwerkende kracht aangepast. Met 
ingang van 1 januari 2013 luidt de 
beleidslijn als volgt:    

B012 Bijzondere bijstand voor 
legeskosten verblijfsvergunningen en 
naturalisatie
In deze richtlijn staat het beleid ten 
aanzien van het verstrekken van 
bijzondere bijstand voor de (leges)
kosten van verblijfsvergunningen en 
naturalisatie. 

Recht op bijzondere bijstand 
Voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 
11 lid 2 en 3 WWB bestaat er recht op 
bijzondere bijstand voor de (leges)kosten 
van verlenging of wijziging van een 
verblijfsvergunning. Deze legeskosten 
worden aangemerkt als bijzonder 
noodzakelijke kosten van het bestaan.

De (leges)kosten van naturalisatie worden 
niet aangemerkt als noodzakelijke 
kosten. Om in aanmerking te komen voor 
bijzondere bijstand voor de legeskosten 
in verband met het aanvragen van een 
verblijfsvergunning, moet de aanvrager 
dus ten tijde van het opkomen van 
deze kosten een met een Nederlander 
gelijkgestelde vreemdeling zijn (artikel 
11 lid 2 en 3 WWB; zie ook paragraaf 
B3.6 onderdeel 3.1). In de meeste 
gevallen zullen daarom de (leges)kosten 
voor de behandeling van een eerste 
aanvraag voor de verlening van een 
verblijfsvergunning niet in aanmerking 
komen voor bijstandsverlening. 

Wanneer de aanvraag betrekking 
heeft op kosten van een (eerste) 
verblijfsvergunning voor kinderen in 
het kader van gezinshereniging, en de 
aanvraag is ingediend door de legaal 
in Nederland verblijvende ouder, dan 
kunnen de kosten in aanmerking komen 
voor bijstandsverlening. Geoordeeld 
kan worden dat deze kinderen ‘ten laste 
komende kinderen’ zijn, wanneer de 
legaal in Nederland verblijvende ouder 
voor hen kinderbijslag ontvangt.

Het territorialiteitsbeginsel staat 
niet in de weg aan de verlening van 
bijstand voor de legeskosten ter zake 
van de verblijfsvergunningen van de 
minderjarige kinderen. Het gaat hier 
immers niet om kosten die buiten 
Nederland zijn opgekomen of kosten 
die niet aan Nederland zijn verbonden. 
De kosten waarvoor de aanvrager om 
bijzondere bijstand heeft verzocht, 
vinden hun oorsprong in Nederland.

Met betrekking tot de legeskosten voor 
de echtgenote in het kader van een 
gezinshereniging geldt dat deze als 
aanvraagster van de verblijfsvergunning 
verantwoordelijk is voor de betaling van 
de legeskosten. Zij is op het moment van 
het ontstaan van de kosten niet een met 
een Nederlander gelijkgesteld persoon en 
kan dus tot het moment van verstrekking 
van de reguliere verblijfsvergunning 
geen recht ontlenen aan de WWB. In dit 
geval kan er dus geen bijzondere bijstand 
verstrekt worden voor de legeskosten 
voor de verblijfsvergunning.

Vorm van de bijzondere bijstand 
Op grond van artikel 48 lid 1 WWB wordt 
de bijstand in beginsel om niet verstrekt. 
Slechts als redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat belanghebbende op 
korte termijn over voldoende middelen 
zal beschikken om in deze kosten te 
voorzien wordt de bijstand in de vorm van 
een geldlening verstrekt (artikel 48 lid 2 
onderdeel a WWB).

Hoogte van de bijzondere bijstand 
De hoogte van de te verlenen bijzondere 
bijstand is gelijk aan de werkelijk te 
maken (leges)kosten. Op deze voor 
bijstand in aanmerking komende kosten 
worden het in aanmerking te nemen 
inkomen en vermogen (artikel 35 lid 1 
WWB) en het (eventueel van toepassing 
zijnde) drempelbedrag (artikel 35 lid 2 
WWB) in mindering gebracht. Zie voor 
de gemeentelijke beleidsregels voor het 
in aanmerking te nemen inkomen en 
vermogen en het al dan niet toepassen 
van het drempelbedrag paragraaf B7.3.

Deze richtlijn treedt in werking op de dag 
na die van publicatie in de Laarbeeker en 
werkt terug tot en met 1 januari 2013.

LAARBEEK - In week 31 begint Akse Media weer met de actualisatie van de adressen voor de 
aankomende gemeentegids Laarbeek.

Aan alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, wordt  een 
automatische mailing verzonden waarmee u kunt reageren en/of via internet de eigen gegevens 
naar wens kunt aanpassen. De overige adressen worden in de periode van actualisatie telefonisch 
benaderd.

Let op! 
Als u ook graag uw vereniging of organisatie in de gemeentegids wilt zien, dient u deze zelf aan te 
melden voor plaatsing in het adressengedeelte!

Voor mutaties van en/of nieuwe aanmeldingen kunt u op de volgende manieren reageren: 
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Laarbeek)
• telefonisch: 0223 673 010 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Laarbeek), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

19 - 24 augustus Zonnebloem (Aarle-Rixtel)

Definitieve beschikking maatwerkvoorschriften Hurkmans Plaatwerk BV
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet 
milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, dat zij op 23 juli 2013 besloten 
hebben maatwerkvoorschriften te ver-binden aan:
- Activiteitenbesluit milieubeheer – Hurkmans Plaatwerk BV, Trentstraat 22 te Beek en Donk
 
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 29 juli tot 10 september 2013 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kan een 
mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Telefonische informatie 
kunt u inwinnen bij de heer J. van den Eijnde, te-lefoon 0492 469 867.

Op grond van de algemene wet bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt. Een 
bezwaarschrift moet voor 10 september 2013 zijn ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op 
de gemeentenieuwspagina’s.

Melding Wet milieubeheer handels- en bouwonderneming Roubos
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat in 
het kader van het Activiteitenbesluit een melding op grond van artikel 8.41 van de 
Wet milieubeheer is ingediend door Handels- en bouwonderneming Roubos voor de 
inrichting aan Helmondseweg 7 in Aarle-Rixtel. 

De melding ligt vanaf vrijdag 26 juli 2013 tot 10 augustus 2013 ter inzage in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Telefonische informatie kunt u inwinnen 
bij de heer J. van den Eijnde, telefoon 0492 469 867.

Per 1 januari 2012 is de Verordening Inburgering Laarbeek van kracht. Inmiddels 
is per 1 januari 2013 de Wet inburgering aangepast. Deze wet heeft gevolgen voor 
inburgeringsplichtigen  die een verblijfsdocument ontvangen welke gedateerd is na 1 
januari 2013. Voor deze inburgeringsplichtigen geldt dat zij zelf geheel verantwoordelijk 
zijn voor hun inburgering en dat de gemeente geen aanbod meer doet. De gemeente is 
alleen nog verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan asielgerechtigden 
die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. Dit betekent dat zij een 
verblijfsdocument moeten hebben ontvangen dat gedateerd is vóór 1 januari 2013. Als 
gevolg van de nieuwe wetgeving dient de huidige Verordening Inburgering Laarbeek te 
worden aangepast. Daarom heeft de gemeenteraad tijdens haar vergadering op 27 juni 
2013 besloten om voornoemde Verordening in te trekken en een nieuwe Verordening 
Inburgering Laarbeek 2013 vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:
• Volgens de Wet Inburgering is een vaststellingsstelsel niet langer mogelijk en 

zal de gemeente een inburgeringsvoorziening alleen nog op grond van het 
aanbodstelsel kunnen aanbieden.

• De Verordening biedt geen mogelijkheid meer voor een taalkennisvoorziening.
• De mogelijkheid voor gemeenten om vrijwillige inburgeraars op grond van de Wet 

Inburgering een inburgeringsvoorziening aan te bieden is vervallen.
Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen en slechts enkele regeltechnische 
aanpassingen van toepassing. 

De nieuwe Verordening Inburgering Laarbeek 2013 treedt per 1 januari 2013 in werking 
en ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis. U kunt desgevraagd en tegen een 
vergoeding een kopie daarvan ontvangen.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Aanpassing beleidsregel legeskosten legitimatiebewijzen

Actualisatie gemeentegids Laarbeek

Collecterooster augustus 2013 

Wet milieubeheer

Verordening Inburgering Laarbeek 2013 

Kort Nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Natuurbrandcode oranje
• Actualisatie gemeentegids Laarbeek
• Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws 

en via de app Yazula.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Politieloket
Het politieloket dat zich in het 
gemeentehuis Laarbeek bevindt, is tot en 
met vrijdag 9 augustus gesloten. Tot dan 
kunt u terecht op het politiebureau in 

Gemert, aan de Komweg 45. Het bureau 
in Gemert is geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden gemeentehuis in vakantie

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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Locatie Kern           Werkomschrijving  Activiteit
Laag Strijp 28 Aarle-Rixtel      sloop woning en schuur slopen 

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning 
in het ge-meentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer: 0492 469 700. U kunt ook telefonisch een afspraak 
maken via het centrale telefoonnummer. 

Gemeentenieuws

Afgehandelde sloopmeldingenAfvalkalender

Afvalkalender 2013
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augustus

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
Bosrand 11 Lieshout     15-07-2013  plaatsen erfafscheiding
De Vang Lieshout     17-07-2013   kappen boom

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Iedereen is aardig voor elkaar
De titel van deze rubriek doet denken 
aan Speakers Corner aan de oostzijde 
van Hyde Park in Londen waar iedereen 
op een zeepkist zijn mening mag 
verkondigen. Vaak zijn het opmerkelijke 
en niet alledaagse meningen die de 
sprekers hun publiek voorschotelen. 
Alle onderwerpen zijn toegestaan 
met twee uitzonderingen: de Britse 
Koninklijke familie en het omverwerpen 
van de regering. Soms hoor je in Hyde 
Park heel opvallende meningen. De 
laatste tijd neemt de populariteit van 
Speakers Corner af door de opkomst 
van de sociale media. Hiermee dreigt 
een toeristische attractie uit Londen te 
verdwijnen. Sinds het verschijnen van 
de MooiLaarbeekKrant heeft de krant 
deze rubriek. In De Zeepkist kunnen 
de Laarbeekse partijen op de beurt 
hun ideeën en opvattingen kwijt. Tot 
op heden houden de politieke partijen 
zich in de verschillende afleveringen 
redelijk op de vlakte. Ze schrijven heel 
vriendelijke stukjes en gaan nauwelijks 
de confrontatie met andere partijen 
aan. Bijna alle stukjes zijn intern gericht, 
op de eigen partij en niet zozeer op de 
buitenwereld. Er liggen meer kansen.

Even schrikken
De afgelopen weken hield het lekken van 
een vertrouwelijke brief de gemoederen 
van de Laarbeekse politiek bezig. 
Vooral de fractievoorzitters hadden het 
er maar druk mee. Zij waren terecht 
verontwaardigd dat het mogelijk was 
dat de inhoud van een vertrouwelijke 
brief aan het college gelekt was naar 
het Eindhovens Dagblad. Ook de 
wijze waarop dit in elkaar gestoken 
was, gaf te denken. Toen de eerste 
woede enigszins bekoeld was, besloten 
de fractievoorzitters na verschillende 
overleggen een extra raadsvergadering 
aan te vragen. Deze zou op vrijdag 19 
juli j.l. gehouden worden. Helaas, deze 
vergadering kon geen doorgang vinden 
en moest worden afgelast, omdat de 
fractievoorzitters het onderling niet 
eens werden over de te zetten stappen. 
Alles bleef dus zoals het was. Iedereen 
ging op vakantie. Dit was natuurlijk een 
blamage van de bovenste plank.
Wethouder Vereijken bood nog aan 
zijn vertrouwelijke brief – eveneens 
vertrouwelijk – ter kennis van de raad 
te brengen. Niemand had hier, zover 
wij weten, nog behoefte aan. De raad 
wacht rustig de bevindingen van het 
onderzoeksbureau & Hordijk af. Begin 
september wordt dit bekend.

Bestuurskracht gevraagd
Door dit lekken zijn ondertussen de 
verhoudingen danig verstoord. Het 
onderlinge vertrouwen heeft een fikste 
deuk opgelopen. De vraag is hoe dit 
hersteld kan worden. Voor de gemeente 
Laarbeek is dit ongeveer het ergste 
wat haar kon overkomen. De mafkees 
die gelekt heeft, heeft grote schade 
aangericht. Het vraagt bestuurskracht 
om de opgelopen schade te beperken. 
Helaas hebben wij deze bestuurskracht 
de laatste weken zowel bij het college 
als bij de raad node gemist. Dit geeft te 
denken voor de toekomst. 

De CDA-fractie: Jeroen Leenders, Tonny 
Meulensteen, Willy van Osch

De Zeepkist 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Torenvalk

“Dit mannetje torenvalk (te zien aan de grijsblauwe kop en nek) heeft net een muis gevangen. Deze brengt hij naar het vrouwtje die in de nestkast op de eieren 
zit te broeden. De torenvalk eet voornamelijk muizen, maar in een slecht muizenjaar (zoals dit jaar) jaagt hij ook op andere dieren, zoals sprinkhaan, kikkers, 
jonge ratten of kleine vogels. Fruittelers plaatsen vaak nestkasten bij  een boomgaard in de hoop dat de valken de spreeuwen en dergelijke op afstand houden. 
Ook vangt hij de muizen die anders aan de wortels van de bomen zouden vreten. Gelukkig zijn in ons mooie Laarbeek veel nestkasten geplaatst, zodat we vaak 
van deze valken kunnen genieten.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n opstal/Laar, Aarle-Rixtel 

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

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

Aanbiedingen in barbecues, tuinmeubelen en parasols

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit
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Lieshout - Als afsluiting van het 
interview stappen de verslaggever 
en de fotograaf bij Frans Biemans 
in de auto om naar de gekozen plek 
te rijden om de foto voor bij het 
verhaal te maken. Wat eigenlijk een 
ritje zou zijn van een paar minuten 
(naar het speelterrein naast de 
Mariabasisschool in Lieshout) 
wordt een lange rondrit langs 
mooie, en voor Frans bijzondere, 
plekken in Lieshout. 

Van de gracht rond de kerk tot aan 
de plek waar hij opgroeide (Sluis 5 
van het Wilhelminakanaal aan het 
Achterbosch), Frans maakt er een 
mooie toer van en is een goede 
‘reisleider’. Het moge duidelijk zijn. 
Het raadslid is trots op Lieshout. 

Nadat het gezin Biemans van Sluis 
5 in Keldonk (Zuid Willemsvaart) 
verhuisde naar Sluis 5 in Lieshout 
(Wilhelminakanaal) integreerde 
Frans snel in de Lieshoutse 
gemeenschap. Onder andere 
Voetbal, Jong Nederland, Harmonie, 
Hofkapellen, Carnavalsverenigingen, 
Tennis en Badminton konden 
allemaal genieten van de diensten 
van hem. 

Eigenlijk wilde hij het pad van 
zijn broers volgen en timmerman 
worden. “Dat vond ik mooi, dingen 
maken. Maar ik was vrij goed getest 
en daarom koos ik voor LTS-T stroom 
en daarna de MTS. Ik ging dus de 

theoretische kant op, Bouwkundig 
Opzichter worden.”

Op het moment dat Frans de 
arbeidsmarkt opging, zat Nederland 
in een crisis. Hij solliciteerde 
door heel Nederlanden en kwam 
terecht in Brielle, Zuid Holland. 
“Ik verstuurde schoendozen vol 
sollicitaties. Ik had eigenlijk één eis. 
Ik wilde bij de overheid aan de slag. 
Ons pap zei wel eens dat je daar 
niet het allervetste salaris krijgt, 
maar wel zekerheid hebt.” Het 
raadslid deed in Brielle ervaring op, 
waarna hij in 1980 bij de gemeente 
Eindhoven startte als Bouwkundig 
Wijkopzichter. “Een keuze voor de 
overheid, betekent dat je een keuze 
maakt om dienstbaar te zijn voor 
mensen, dat probeer ik altijd te zijn.”

Vanaf midden jaren tachtig groeit 
bij Frans de interesse voor de lokale 
politiek. Eerst volgt hij alles vanaf 
de publieke tribune, waarna hij in 
1990 belandt in de Gemeenteraad 
als lid van de partij Gelijke Schapen, 
Gelijke Rechten. Het blijven van de 
gracht om de kerk, het realiseren 
van bedrijventerrein De Stater en 
het handhaven van het speelveld 
naast de Mariabasisschool zijn een 
paar zaken waar Frans trots op is. 
“Maar dat hebben we wel samen 
gedaan. Want alleen kun je niets in 
de politiek. Samenwerking is voor 
iedereen noodzakelijk.” 

Na de overgang van Lieshout naar 
Laarbeek kwam het raadslid eerst 
voor de PvdA in de raad, later 
stapte hij over naar PNL. Twee 
keer kreeg Frans een lagere plek 
op de kieslijst, maar kwam hij via 
voorkeursstemmen toch in de raad. 
“Het geeft een enorme voldoening. 
Het is prettig dat veel mensen hun 

vertrouwen in je uitspreken. Voor 
hen probeer je het ook goed te 
doen.”

Bij de komende verkiezingen is hij 
ook weer beschikbaar voor een 
raadszetel. “Wellicht moet ik dan 
weer met voorkeurstemmen erin 
zien te komen. Hopelijk gaat dat 

lukken. Het is goed dat er verjonging 
komt in de raad, maar het is ook 
belangrijk dat er een aantal oude 
rotten met ervaring  bijzitten. Het 
gaat erom dat Laarbeek in goede 
harmonie bestuurd wordt, dat is in 
het algemeen belang van heel de 
gemeente.”

MooiMezelf
Frans Biemans toont vol trots zijn bijzonderste plekken in Lieshout 

De favoriete locatie van gemeenteraadslid Frans Biemans: 
het speelterrein naast De Mariabasisschool

De Mortel - De Beek en Donkse 
fotograaf Marcel van de Kerkhof 
maakte afgelopen week foto’s bij de 
toren in De Mortel. Hij wist daar op 
prachtige wijze een prooioverdracht 
van twee slechtvalken vast te 
leggen. Aarle-Rixtelnaar Gerrit van 
Roij stond naast Marcel en maakte 
dezelfde indrukwekkende foto’s van 
dit bijzondere gebeuren.  

Slechtvalkenkenner Ton Kuipers 
(www.kuiko.nl) vertelt over 
de prooioverdracht tussen de 
slechtvalken in De Mortel:

“Het jachtgebied van de slechtvalken 
ligt voornamelijk hoog in de lucht 
boven Gemert-Bakel en Laarbeek. 
Hun voornaamste doelwit bestaat 
uit duiven. Het gaat hier over de 
slechtvalken die hun twee jongen 
grootbrachten in de nestkast op de 
toren van De Mortel. Deze roofvogel 
met de latijnse naam Falco Peregrinus 
is een kampioen, hij bereikt met zijn 
spectaculaire duikvluchten snelheden 
van ver boven de 200 kilometer per 
uur. Geen andere vogel ter wereld is 
sneller.

De twee jonge slechtvalken die dit jaar 
(erg laat) op dertien en vijftien mei 
geboren werden in de De Mortelse 
nestkast op 128 meter hoogte, en 
door duizenden mensen over de 
hele wereld via webcambeelden zijn 
gevolgd, zijn inmiddels volop bezig 
met hun training om in snel tempo 
“nature’s topgun” te worden. Op 
20 juni waagde het eerste jong zich 
buiten de nestkast, inmiddels zijn het 
al goede vliegers, nog iets vaker met 
de vleugels slaand als hun ouders, 
maar hun snelheid wordt beter en 
beter. Hun eerste oefeningen lijken 
op een spelletje: tikkertje. Hoog in 
de lucht proberen de jonge valken 

eerst met hun pootjes die van hun 
ouders aan te raken, een paar dagen 
later proberen ze datzelfde ook al bij 
elkaar. 

De volgende training wordt vooral 
door moeder gegeven: met veel 
kabaal komt ze met een dode duif 
aanvliegen. De juveniele valken 
vliegen er naartoe en raken nu met 
hun poten de dode prooi aan. De 
volgende stap volgt alweer enkele 
dagen later, met veel enthousiasme 
wordt de prooi in de lucht uit 
moeders poten overgenomen. De 
prooi is vaak veel te zwaar om deze 
al naar een van de ringen van de 
toren te kunnen brengen en meestal 
eindigt de vlucht in het veld voor de 
toren. En daar mag de jonge valk dan 
proberen om de duif eerst te plukken 
en daarna op te eten, terwijl kraaien 
op allerlei manieren proberen om de 
prooi afhandig te maken.

Maar verder gaat het met de 
oefeningen, dit stadium werd rond 
20 juli bereikt, moeder of vader 
komt nog steeds aanvliegen met een 
prooi en de jeugd stormt er nog even 
enthousiast op af, maar net voordat 
de jongeling de prooi uit de poten 
wil grissen, laat de ouder de prooi 

los. De jonge valk duikt de vallende 
prooi achterna, vangt die en probeert 
deze weer naar de toren te brengen. 
De valken zijn nog niet sterk genoeg 
en dus lukt dat nog niet met een 
hele duif, soms worden daarom ook 
oude restanten van prooien gebruikt. 
En omdat het andere jong al even 
enthousiast is om de prooi in de lucht 
over te nemen zal die vaak proberen 

om de prooi eveneens over te nemen. 
Daarmee eindigt de oefening dan 
meestal ook op de grond. 

Op de foto van Marcel is te zien hoe 
het juveniele vrouwtje de al dode 
prooi hoog in de lucht overneemt 
van het jonge mannetje. Die laat 
vervolgens los en grote zus probeert 
de bungelende buit met haar scherpe 

klauwen onder controle te krijgen. 
Schreeuwend daalt de jonge valk 
uiteindelijk uit vermoeidheid met haar 
prooi naar de grond.” 

Heb je tips voor Marcel? Dan kun je 
hem mailen (mvdkerkhof@onsmail.
nl) of bellen (06-26660416). De foto’s 
van Gerrit van Roij zijn te bekijken op 
www.freebirds.nl/slechtvalken. 

Mooi Gespot: Spektakel bij de Mortelse toren

De prooioverdracht van twee slechtvalken bij de toren in De Mortel 

opening 6
augustus,

met leuke
acties!

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Wespen?

06 – 539 678 57
Paul vd Kam
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

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

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

info@mooilaarbeek.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Een grote pluim voor OPA COR!
omdat hij 3 weken lang voor ons de 
MooiLaarbeekKrantjes heeft 
rondgebracht.

Opa kei bedankt!!
Daan en Mees Vereijken

Gratis af te halen 4 nette tuinstoel 
kussens met hogerug. Reacties via 
jelleverhoeven@hotmail.com

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

Baby Bjorn draagzak, zwart. Nog echt als 
nieuw!! Slechts 2 jaar oud en nauwelijks 
gebruikt. €40,- en hij is van u. reactie: 
vierentwintigmei@hotmail.com 

Rotan-rieten fauteuil met beklede 
kussens, in prima staat. Foto’s zie 
marktplaats. Vraagprijs €50,00 tel. 
0499-421571

Thule dak-fi etsen drager (voor 3 fi etsen). 
Is passend te maken op bijna alle auto’s. 
Vraagprijs €75,00 foto’s zie marktplaats. 
Tel. 0499-421571

Oudgrenen salontafel met lade. 
Afm. 90x130 en 55 cm hoog. Foto’s 
zie marktplaats.Vraagprijs €20,00. 
Tel.0499-421571

Oudgrenen hoekkast. Afmeting 
95x80x80 en 175cm hoog. Kast heeft 
5 legplanken en een lade. Foto’s zie 
marktplaats. Vraagprijs €50,00 Tel. 
0499-421571

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

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

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

Skibox , slechts drie keer 1 week 
gebruikt. Universeel. Prijs: €25,-. Tel. 
0492-382858

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

Zelfstandig Nagelstyliste in 
schoonheidssalon. Tel: 06-28558776

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

Ervaren hulp in de huishouding, bij 
jong gezin in Beek en Donk. Voor 2 
a 3 uur per week. Tel: 06-24807854

Oude transportfi ets of onderdelen 
daarvan. O.a. drager of kettingkast. 
Tel: 0499-421764

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

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

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

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Hans Heesakkers

GEVRAAGD

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

Diverse keulse potten en kruikjes. Tel  
0492 382328.

Fietsendrager voor 2 gewone 
fi etsen. Zo goed als nieuw, vraagprijs  
60 euro. Tel  0492 382328

Seniorentelefoon. Slechts enkele 
weken gebruikt. Merk: Fysic FX-
3360. Zes foto-druktoetsen als 
voorkeur in te stellen. Ook geschikt 
voor slechthorenden. 40,- euro. Tel. 
0492-462823.

Zwart essen kast in drie delen, 
bargedeelte, vitrine, en tv 
stereogedeelte. H: 1.13 B: 2.10 D: 
38-47cm. Ziet er keurig uit. Prijs 
teab. Tel: 06-53381076

Bruin etui met sleutels. In de buurt 
van Dierenparkje ‘t Regter Eind, 
Basisschool ‘t Otterke. Zou de vinder 
contact op willen nemen via: 0492-
832182 of info@mooilaarbeek.nl 

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

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

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

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

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

Hoi allemaal, 

Hier ben ik dan weer. Zoals gezegd 
zou ik jullie deze keer vertellen over 
het leven als natuurgids hier in 
Zuid-Afrika. Nou…het is zeker de 
beste baan die je ooit kan hebben, 
maar wel erg hard en veel werken. 
Maar dat is het zeker waard!!

Het is een ongelooflijk gevoel om zo 
dicht bij de natuur en zijn dieren te 
staan en dit dan over te brengen aan 
gasten. Met een wandeling in de 
ochtend ga je dieper in op de kleine 
wonderen der natuur. De mannetjes 
mestkever die een mestbal rolt 
voor een vrouwtje en dan maar 

hopen dat ze het goed genoeg 
vindt, anders kan hij weer helemaal 
overnieuw beginnen. Ook ga je in 
op de voetafdrukken van dieren die 
je in het zand vindt, en natuurlijk 
ook de wat grotere dingen zoals 
zebra’s en giraffen die je aanstaren 
op een afstand, maar waar je soms 
ongelooflijk dichtbij kan komen. En 
vergeet de spinnen en vogels niet. 
Niet alleen de dieren zijn interessant, 
maar ook de bomen en planten. De 
bush hier is een grote medicijnkast, 
om het maar zo te zeggen. Als je op 
de schors van de ene boom kauwt, 
gaat je buikpijn weg en als je heel 
veel blaadjes van een andere plant 
eet dan werkt dit als een afrodisiac, 
een middel om een geslachtsdeel te 
stimuleren (deze heb ik dan weer 
niet geprobeerd trouwens ;) ). 
Of het op een tour gaan in het 
Kruger. Dit betekent om 4.15 uur 
opstaan, om 5.00 uur vertrekken 
en om 19.00 uur pas weer terug 
zijn op de Lodge. Het zijn erg 
lange dagen, maar je hebt de kans 
om zo’n geweldige dingen te zien. 
Olifanten die je auto omsingelen, 
leeuwen die een buffel aan het 
eten zijn, neushoorns die een lekker 

modderbad nemen, een luipaard 
dat mooi in een boom ligt en eruit 
klimt om op impala te gaan jagen. 
Natuurlijk zijn dit dingen die je niet 
alledaags ziet, maar het zijn wel de 
momenten die zeker blijven hangen. 
Je moet zeker geluk hebben, 
maar elke dag is anders. Geen 
dag is hetzelfde, dat maakt het zo 
geweldig.

Zelfs waar ik nu woon. Het is voor 
mij 7 kilometer om uit het reservaat 
te komen en elke keer hoop ik weer 
iets te zien. Soms is het de neushoorn 
op de weg, die maakt dat ik dan 
weer ergens 30 minuten te laat kom, 
of soms de leeuwen die zich dan niet 
van de weg willen verplaatsen. Maar 
ik klaag niet, hoor. Het leven in de 
Zuid-Afrikaanse bush is speciaal!

Heel veel liefs! Amy.

Luchtpost

Bij deze willen wij iedereen 
bedanken voor de 
belangstelling bij ons 
50-jarig huwelijk, ook onze 
kinderen en speciaal het St. 
Leonardusgilde, die ons 
verrasten met prachtige 
bloemen, een vendelgroet bloemen, een vendelgroet 
en het aanbieden van hun 
clubhuis ’t Wipke. 

Ties en Ria v/d Velden - 
Pennings FELICITATIES

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

Zuid-Afrika

Zoekertjes opgeven?
info@mooilaarbeek.nl
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Mooi op  leeftijd
Seniorenvereniging KBO Lieshout bruist van activiteiten

Terrasconcert seniorenorkest St. Caecilia

Seniorenmiddag in Openluchttheater

Lieshout - Seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt op 
donderdag 22 en vrijdag 23 
augustus weer een bedevaart naar 
Kevelaer. Fietsers vertrekken voor 
deze ‘KBO Lieshout Radwallfahrt’ 
vanaf het Dorpshuis. Pater 
Verstappen verzorgt de H. Mis 
en het Lieshoutse Seniorenkoor 
Vogelenzang zorgt voor de 
muzikale begeleiding. 

De overnachting is in het 
Priesterhuis. Na het ontbijt op 
vrijdagmorgen keren de fietsers 
weer huiswaarts.
Het is ook mogelijk om met 
de bus te reizen. Die vertrekt 
donderdagmiddag en keert na 
het diner in Kevelaer weer terug 
richting Lieshout. 

‘Samen uit Eten’
Op  woensdag 11 september 
gaat KBO Lieshout weer ‘Samen 
uit Eten’. Deze keer is gekozen 
voor Eeterij Tante Pollewop in 
Aarle-Rixtel. Voor een mooie 
prijs verzorgt het restaurant een 
driegangen keuzemenu. De 
seniorenvereniging biedt u daarbij 
een consumptie aan. Heeft u geen 
vervoer of bent u alleen en vindt u 
het moeilijk om mee te gaan? Laat 
het even weten bij de Inloop, KBO 
Lieshout regelt vervoer voor u. 

Busreis voor Supersenioren
Voor de Supersenioren is er op 
donderdag 12 september een 
bustocht door Eindhoven met Wim 
Daniëls als gids. Supersenioren 
zijn senioren die niet goed meer 
kunnen deelnemen aan de 
gewone activiteiten van de KBO. 
Onderweg is een koffiestop en de 
middag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. De kosten 
bedragen 5 euro per persoon. 

Busreis naar Tiel
De reiscommissie is druk bezig met 
de invulling van het dagprogramma 
van de busreis naar Tiel. Deze is 
op maandag 16 september. Het 
programma vermeldt een bezoek 
aan het Fruitcorso en een diner ter 
afsluiting. 

Kaarten
Het nieuwe kaartseizoen begint 

in augustus. Maandagavond 12 
augustus om 19.30 start het rikken 
en jokeren. Iedereen is van harte 
welkom om een kaartje te komen 
leggen. Op donderdagavond 
20.00 uur start de bridgeclub. 

Filmcyclus
In september gaat de filmcyclus 
van de vier Laarbeekse 
seniorenverenigingen weer 
van start. De datums zijn de 
dinsdagmiddagen 10 september, 
1 en 22 oktober en 10 november. 
Philip Verdult, filosoof-theoloog 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, houdt steeds een 
inleiding en nabespreking. 

Kunstgeschiedenis 
Op maandagavond 7 oktober 
begint de tweede lezingenreeks 
kunstgeschiedenis door mevrouw 
Ine Pels. De lezingen vinden plaats 
in het Bavaria Brouwerij Café in 
Lieshout.

Aanmelden
Voor alle activiteiten geldt dat u 
zich kunt aanmelden bij de Inloop 
in het Dorpshuis. U kunt hier ook 
meer informatie krijgen en de 
kosten van deelname voldoen. Let 
u op de gewijzigde tijden van de 
Inloop tijdens de zomervakantie? 
Op dinsdag 6 augustus is de Inloop 
van 13.30 tot 14.30 uur. Loop eens 
binnen en maak kennis met een 
dynamische seniorenvereniging.

Lieshout – Het Seniorenorkest van 
Harmonie St. Caecilia geeft op 
zondag 4 augustus een concert op 
het terras van Brasserie Moorees 
aan de Heuvel in Lieshout. Men 
kan dan genieten van een uurtje 
gezellige, vrolijke muziek. Bij 
slecht weer vindt het optreden 
binnen plaats.

Het Seniorenorkest Sint Caecilia, 
onderdeel van de gelijknamige 
Harmonie uit Lieshout, is in 
september 1994 opgericht. De 
doelstelling was en is, om op 
hogere leeftijd zo lang en zo goed 
mogelijk muziek te blijven maken. 
Maar ook gezelligheid staat bij het 
muzikale gezelschap hoog in het 
vaandel. De leden zijn allemaal 55 
jaar of ouder. De oudste nadert 
zelfs de leeftijd van 95 (!) en blaast 
nog een beste partij mee op de 
klarinet. Het ledenbestand mag 
inmiddels regionaal genoemd 
worden, want ze komen uit alle 
windstreken in de omgeving 
van Lieshout. Het bijna 25 leden 
tellende orkest staat sinds 2011 
onder de bezielende leiding van 
Piet van Neerven uit Beek en Donk, 
nadat in dat jaar de toenmalige 
dirigent en mede-oprichter Bert 
Brouwers is overleden.

Jaarlijks treedt het orkest zo’n 
15 tot 20 keer op, onder meer in 

verzorgings-, en verpleeghuizen 
en bij feestelijke gebeurtenissen 
in Laarbeek, maar ook daarbuiten. 
Het repertoire van het orkest 
bestaat uit prettig in het gehoor 
liggende muziek zoals polka’s, 
walsen, marsen en andere 
populaire muziek van verschillende 
genres. 
Alleszins de moeite waard, om 
eens bij een optreden te zijn. 

In veel gevallen sluiten orkesten 
hun seizoen af met bijvoorbeeld 
een openbare repetitie. Voor 
het Seniorenorkest ligt dat dit 
jaar net iets anders. Want zij 

beginnen juist het nieuwe seizoen 
met dit optreden. Leuk voor 
de thuisblijvers, maar ook voor 
diegenen die in de omgeving op 
vakantie zijn. Want het orkest 
speelt uiteraard niet alleen voor 
de plaatselijke bevolking. Is de 
omgeving van het dorp zo wie zo 
aantrekkelijk voor een fietstocht, 
een bezoekje aan het centrum is 
daarbij ook zeker de moeite waard. 
Het Seniorenorkest nodigt u graag 
uit op zondag 4 augustus om 
13:00 uur bij Brasserie Moorees in 
Lieshout.

Mariahout – In het Openluchttheater 
van Mariahout vindt op dinsdag 
6 augustus vanaf 13.30 uur een 
speciale seniorenmiddag plaats. Het 
seniorenorkest opent de middag, die 
‘Ten Blakke’ als titel draagt. 

Daarna ontvangen ‘Wai z’nt mar’ 
en Henrie Bouwmans de gasten uit 

Laarbeek. Op het podium van het 
theater staat een grote ‘Brabantse’ tafel 
waar Marc Min (straathoekwerker), 
Zuster Madeleine van Klooster Heilig 
Bloed en Johan Verschuuren (oud-
weerkundige Omroep Brabant) te 
gast zijn. De gesprekken die gevoerd 
worden, worden afgewisseld met 
‘Wai z’nt mar’ uit Beek en Donk. 

Deze middag wordt georganiseerd 
door de KBO’s van Laarbeek als 
afsluiting van de Zomeractiviteiten 
2013. Er wordt een entree gevraagd 
van € 5,00 per persoon. Daarbij 
ontvangt men een gratis consumptie.
Bij slecht weer vindt de middag in het 
Buurthuis plaats.

Tabletcursus basis en vervolg iPad 

Wijkrestaurant ‘De Laarbikker’ 
weer open

Theatermiddag voor de Zonnebloem

KBO houdt Lezingenreeks 
kunstgeschiedenis 2013-2014 

Laarbeek – Computer Onderwijs 
Laarbeek begon in 2012 met de I-pad 
beginselen. Nu start in dit najaar een 
beginnerscursus voor andere tablets, 
zoals Samsung, Asus etc. 

Als men heeft besloten om een 
tablet te kopen om gezellig vanaf 
de bank een spelletje te spelen, te 
kunnen mailen of foto’s van vakantie 
aan vrienden te laten zien, is het 
makkelijk als men weet hoe dat in 

zijn werk gaat. Computer Onderwijs 
Laarbeek helpt u hiermee (verder) 
op weg. Voor de I-pad komt er een 
vervolgcursus waarin onder andere 
foto’s en muziek behandeld worden. 

Heeft u belangstelling? Dan kunt u dit 
nu al melden via de website (www.
computeronderwijslaarbeek.nl) of 
per e-mail of telefonisch aan Trees 
Tops. E-mail: treestops@me.com. 
Telefoonnummer: 0492-525452. 

Beek en Donk – Na een 
welverdiende vakantie gaan de 
vrijwilligers van wijkrestaurant 
de Laarbikker op woensdag 7 
augustus weer starten met de 
lekkere driegangenmenu’s voor 
gasten. 

Indien iemand wil komen eten, 
dient dit aangemeld te worden 
voor maandag 12.00 uur. In 
verband met vakantie dient men 
zich aan te melden via tel. 06-
45203227 of via een mail naar 
stichting@vierbinden.nl 

De menu’s voor de komende 
weken van de maand augustus:
7 augustus: Gevulde tomaat, 
Gebakken vis met vissaus, boontjes 
en gebakken aardappelen, Yoghurt 
met fruit.
8 augustus:  Meloen met 
ham, Hamburger met uien en 
vleesjus, bloemkool en gekookte 
aardappelen, Vlaflip.
 
Als men eens geen zin heeft om 
te koken of men wil eens gezellig 
samen met anderen eten dan kan 
men zich aanmelden voor een van 
deze gezellige avonden.

Beek en Donk – Voor gasten van de 
Zonnebloem wordt de musical “De 
Reünie” gespeeld in sporthal De 
Weijer in Mierlo. Dit vindt plaats op 
zaterdag 16 november. Aanmelden 
voor deze middag kan tot 15 
augustus.

Drie uit het oog verloren leden van 
een middelbare schoolband komen op 
uitnodiging van de directrice van de 
school weer bij elkaar. De ontmoeting 
is hartverwarmend. Er worden kostelijk 
herinneringen opgehaald, waarbij 
volop wordt gemusiceerd. De liedjes 
dienen hierbij niet alleen als vehikel 
om de personages te leren kennen, 
maar schetsen tegelijkertijd ook een 
tijdsbeeld en geven het publiek de 
mogelijkheid volop mee te zingen. De 
sfeer slaat echter om als hun vroegere 
wiskundedocent, die destijds gevreesd 
werd, onverwachts binnenkomt.  Er 
komen nu andere herinneringen 
boven, die niet allemaal even vrolijk 
zijn. De drie vrienden komen opeens 
lijnrecht tegenover elkaar te staan. De 

vraag dringt zich op of ze na vandaag 
nog wel vrienden kunnen Zijn. Of 
kan hun oude muziekleraar misschien 
opnieuw iets voor hen betekenen...?

Aanmelden kan bij Toos van der 
Linden tot 15 augustus op tel. 0492-
462974. De kosten bedragen €12,- 
mits men met eigen vervoer gaat. 
Wil men gebruik maken van de 
Zonnebloembus dan komt er €4,50 
bij. De opstapplaatsen hiervoor zijn 
nog niet bekend. 

Uitstapje Boerenbondsmuseum
Voor het uitstapje naar het 
Boerenbondsmuseum op 13 augustus 
dient men zich tijdig aan te melden. 
Vol is vol. Opstapplaatsen met 
het treintje is om 08.45 uur bij de 
Michaëlkerk en om 09.00 uur bij het 
Piet van Thielplein/Koppelstraat (bij 
Blokker). Kosten zijn voor dit uitstapje 
€15,-. Betalen bij opgaven voor 4 
augustus bij Ria Derksen tel. 0492-
464150 of bij Toos van der Linden tel. 
0492-462974.

Aarle-Rixtel – De KBO Aarle-Rixtel 
gaat verder met de lezingenreeks 
kunstgeschiedenis in oktober. Deze 
cursus is een vervolg op de inleidende 
cursus Westerse Kunstgeschiedenis 
van het afgelopen seizoen. Toch 
staat deze cursus op zichzelf en is 
zowel geschikt voor starters als voor 
gevorderden. 

Er zijn 7 lezingen die tweewekelijks 
gehouden worden, waarbij een 
kleiner bezetting per cursus voor 
ogen staat. Het thema voor dit jaar 
is: ‘de Nederlandse schilderkunst 
vanaf de late Middeleeuwen tot en 
met de Twintigste eeuw’. De lezingen 
worden verzorgd door kunsthistoricus 
Drs. Willem van Roij. Om de kleinere 
bezetting van de lezingen te bereiken 
is gekozen voor 2 cursussen per 
donderdagmiddag. Elke cursus duurt  

1 ½ uur en wordt gehouden in de 
oude Pastorie aan de Heindertweg 1.  
De eerste begint om 13.30 uur en de 
tweede om 15.45 uur. Na ongeveer 
3 kwartier wordt er een korte pauze 
ingelast om een kop koffie of thee te 
gebruiken. De geplande data zijn 10 
en 24 oktober, 14 en 28 november en 
12 december 2013 en 9 en 23 januari 
2014. De eerste groep is compleet. 
Voor de tweede groepen worden nog 
geïnteresseerd gezocht.  

De kosten voor KBO-leden zijn 45 
euro en voor niet-leden 55 euro, te 
betalen voor aanvang van de cursus.
Opgave voor deze lezingen (2e groep) 
bij Nelleke Biemans 0492-383822, of 
per mail: rwbiemans@gmail.com of 
bij Hans van Roij 0492-474092, of 
per mail: jthbvanroij@live.nl. 
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Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Op vakantie in MOOI Laarbeek

Wie: Joost & Ank Simonse (Middelburg, Zeeland)
Vakantieverblijf: Passantenhaven Aarle-Rixtel 

Veertig jaar lang hadden Joost en Ank een zeilboot. Zeven jaar 
geleden besloten ze om deze in te ruilen voor een ‘plezierboot’ met 
motor. Tevens was het zeven jaar geleden ook de eerste keer dat 
ze aanmeerden in Laarbeek. Joost en Ank vertrokken half juni met 
hun boot vanuit Middelburg en zijn van plan heel Nederland rond 
te gaan. 

Joost: “We verwachten in september weer terug te zijn in Middelburg. 
Het is een reis van ongeveer drie maanden.” Het stel vaart graag 
door de Brabantse wateren. “Het is hier erg aangenaam en er is een 
gemoedelijke sfeer. We kunnen hier vrij liggen en het is erg rustig, 
we zijn niets verplicht.” Joost en Ank vinden het ook fijn dat ze alles 
aan boord hebben en de tijd aan zichzelf hebben. “We hebben een 
drijvend vakantiehuisje”, aldus Ank.

Tijdens hun verblijf in Laarbeek gaan ze onder andere een fietstocht 
maken en ergens uiteten. De laatste weken hebben ze mooi weer 
gehad. “Maar dat is niet echt belangrijk als je zolang onderweg bent”, 
vertelt Ank.Ook is er goed contact met de andere boten. “Je hoort 
min of meer als het ware bij elkaar, ook al heb je ieder je eigen plan”, 
vertelt Joost. Na hun verblijf in Laarbeek gaan ze richting Veghel, 
waar familie woont. Daarna zullen ze verder noordwaarts trekken 
richting Overijssel. “Je kunt in heel Nederland komen met de boot. 
Het is misschien de langzaamste manier, maar wel de mooiste!”

Wie: Lieke Rooijmans (Roosendaal)
Vakantieverblijf: Eco-Touristfarm De Biezen Beek en Donk

Lieke Rooijmans staat al vanaf eind april op Eco-Touristfarm De Biezen 
met haar caravan. “Ik sta hier zelfs al sinds 1995, met tussenpozen. Ik 
vind het heel gezellig bij de boer. Er is veel rust, stilte en natuur en overal 
zie je kunst op het terrein. Er staan veel fruitbomen. Deze hangen nu vol 
met fruit, maar je mag ze niet plukken. Het fruit is voor de vogels en voor 
de insecten. Er zijn ook kippen, cavia’s en geiten op het terrein.” 

Lieke kampeert nu alleen, haar man is overleden. Regelmatig komt 
een van haar vier kleinzonen een paar dagen bij oma logeren. “Mijn 
man komt van oorsprong vanuit Gemert en samen woonden wij 
in Roosendaal. Toentertijd vertelde een zwager dat er een nieuwe 
camping in de buurt van Gemert was gekomen. ‘Als jullie daar nou gaan 
kamperen en jij je verjaardag daar viert, hoeven wij niet helemaal naar 
Roosendaal’, zei de zwager toen. En dat deden we toen ook. Zo zijn wij 
hier terechtgekomen.”

Lieke vermaakt zich elke keer weer op de camping. “Er is hier veel rust, er 
worden geen feesten gegeven en de kampeerders bestaan voornamelijk 
uit ouderen en gezinnen met jonge kinderen. Je komt regelmatig dezelfde 
mensen tegen, maar ook elk jaar weer nieuwe mensen. Ik vermaak me 
door te fietsen en te wandelen in de omgeving.” Lieke zit niet continue 
al vanaf april op de camping. “Ik ga hier naartoe als ik er zin in heb. Soms 
rijd ik weer naar huis. Eind augustus begin september vertrek ik hier echt 
met de camping, wanneer dit exact is, weet ik nog niet.”

Wie: Stiefvader met zijn stiefzoon
Vakantieverblijf: Geen verblijf, maar samen even genieten 
van de rust

Deze twee heren, een stiefvader met zijn stiefzoon, liever 
niet genoemd met naam, genieten samen vooral van de rust 
langs het kanaal bij de blauwe brug. “We komen hier heel 
graag, bijna elke dag. Hier kunnen we lekker rustig puzzelen 
en een glas rosé drinken. Het enige dat jammer is aan deze 
plek, is dat er veel rommel wordt achtergelaten. Er staat geen 
vuilnisbak bij de picknicktafel.”De stiefvader is afkomstig 
uit Eersel. “Vroeger ben ik veel op de fiets geweest hier. Ik 
fietste toen 100 kilometer per dag.” Stiefzoon: “Ik hoop dat 
er, als ik zo oud ben, ook nog zoiets is als dit.”

“ Ik ga hier naartoe 
als ik er zin in heb”
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JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Beek en Donk

Reacties:
Marij Hanegraaf: Jan,Peter en Anita 
Jan Swinkels: Fout het meisje
Marij Hanegraaf: Nou weet ik het weer, van kuipers, de voornaam ben ik kwijt
Marij Hanegraaf: Anja
Jan Swinkels: Helemaal goed

Foto: Wim en Martina Swinkels
         Wie kent ze nog?

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

Door Louis Dijckmans 
Investeert u in de periode 1 juli 
tot en met 31 december 2013 in 
nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan 
mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 
willekeurig afschrijven. Hierbij geldt 
het volgende:
• U mag in 2013 maximaal 
50% willekeurig afschrijven. Over 
het restant schrijft u ‘normaal’ af. 
• U moet het bedrijfsmiddel 
voor 1 januari 2016 in gebruik 
nemen. 

Voorbeeld 
U doet op 1 juli 2013 een investering 
van € 100. De afschrijvingstermijn is 
5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel 
direct in gebruik. Afschrijvingsbedrag 
2013:
1. Willekeurige afschrijving: € 50 (€ 
100 x 50%)
2. Normale afschrijving restant: € 5 
(1/2 jaar x € 10) 
Totale afschrijving in 2013: € 55
Zonder deze regeling bedraagt de 
afschrijving € 5. De extra aftrekpost 
bedraagt € 50!

Als u het bedrijfsmiddel pas na 31 
december 2013 in gebruik neemt dan 
wordt de willekeurige afschrijving 
beperkt tot het bedrag dat u in 2013 
op de investering betaalt.

TIP
Afhankelijk van uw bedrijfsresultaat 
kan het fi scaal interessant zijn om 
nog in 2013 te investeren. Wel is een 
aantal bedrijfsmiddelen uitgezonderd 
van willekeurige afschrijving. Laat u 
derhalve goed adviseren.

Mooi Dier

Op zoek...

Naam:  Foxy
Leeftijd: 1 jaar

Op zoek...

Naam:  Foxy
Leeftijd: 1 jaar

Foxy is een Jack Russel kruising 
van 1 jaar oud. Dit vrolijke 
en energieke hondje staat te 
trappelen om naar haar nieuwe 
baasje te gaan. Foxy is graag 
in het gezelschap van mensen, 
maar voor kleine kinderen is ze 
te onstuimig. In een gezin met 

kinderen vanaf 10 jaar zou ze zich goed thuis voelen. In de buitenlucht 
kan Foxy goed overweg met haar soortgenootjes, maar thuis heeft zij 
het liefst de aandacht van haar baasjes voor zich alleen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Foxy of andere dieren uit 
dierenopvang “vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens 
openingsuren of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.

Donny van den Wildenberg aan het schilderen in de Muziektuin

Sam van de Kerkhof met haar vriend Thomas aan het strand van Cadzand

Femke van Dinteren stuurde deze foto toe van haar vakantie in Turkije met 
haar vriendinnen. Overdag zijn ze onder andere wezen duiken en naar de 
Hammam geweest. Ook hebben ze genoten van de zon en ‘s avonds hebben 
ze de nodige cocktails genuttigd.

Donny van den Wildenberg aan het schilderen in de MuziektuinDonny van den Wildenberg aan het schilderen in de Muziektuin

Sam van de Kerkhof met haar vriend Thomas aan het strand van CadzandSam van de Kerkhof met haar vriend Thomas aan het strand van Cadzand

Deze foto van Sander Hendrix is pas gemaakt tijdens een 
rondreis door Egypte. Op de foto stapt Sander als het ware 
over de piramides heen in Cairo!

Truus van de Graef stuurde deze foto in. Hij is gemaakt 
tijdens de Hanzedagen in Ommen, waar zij op vakantie 
waren. Ook in Ommen kennen zie de Laarbrug (zei foto)

Maud en Guusje van Dommelen op vakantie in Cochem. Samen op het paardje in een pretpark in Klotten, genieten!Maud en Guusje van Dommelen op vakantie in Cochem. Samen op het paardje in een pretpark in Klotten, genieten!

Femke van Dinteren stuurde deze foto toe van haar vakantie in Turkije met 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Anouk Brouwers (2.5 jaar) bezoekt 
voor de derde keer WiSH Outdoor.

Henk Schepers uit Mariahout stuurde deze foto in naar de redactie van 
MooiLaarbeek. Tijdens een campertrip door Canada kwamen zij deze 
beer tegen op Vancouver Island. ‘Een bijzonder moment’, aldus Henk.

Bas (7) en Max (4) uit Lieshout 
brachten tijdens hun vakantie in 
Denemarken een bezoekje aan 
Legoland Billund.

Eén van de hondjes van 
Carolijn Bouw heeft ook heerlijk 
vakantie gevierd!

Henk Schepers uit Mariahout stuurde deze foto in naar de redactie van 

Knap staaltje werk van Mijntje en Charlotte!
Gemaakt aan de Belgische kust.Vakantiefoto Pepijn van der Rijt 

Gemaakt aan de Ostseekuste in 
Noord-Duitsland. Pepijn vindt 
zijn haar zo beter zitten.

Marit, Marius en Ingmar Penninx lezen op vakantie De 
MooiLaarbeekKrant
Marit, Marius en Ingmar Penninx lezen op vakantie De 

De 2-jarige Jeroen van Halteren 
tijdens zijn vakantie in Bibione, 
Italie

Eefke Kweens stuurde deze foto 
op. De foto is genomen op het 
strand van Belek in Turkije

Sander, Joris en Jaccy op Starbeach in Chersonissos 

Vakantiefoto van de kleinkinderen van Martien Wich

Sander, Joris en Jaccy op Starbeach in Chersonissos 

ItalieItalie

Vakantiefoto van de kleinkinderen van Martien Wich

Ingestuurd door Wilhelmien 
van Boxtel. “Wij kunnen thuis 
ook lekker genieten, je hoeft 
niet ver van huis te gaan!”
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Actuele  vacatures

• Een vrijwilliger die op 
woensdagochtend van 
08.30 tot 12.00 uur mee wil 
werken aan het onderhoud 
van het IVN-terrein

• Een zorgvrijwilliger ter 
ondersteuning van de 
verpleegkundige tijdens 
de zorg voor Hospice de 
Populier

• Een vrijwilliger voor 
Heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent voor het 
verzamelen en invoeren 
van kadaster gegevens

• Een penningmeester bij 
Scouting Beek en Donk 

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Trees Tops
Vrijwilligerswerk: 
Computer Onderwijs Laarbeek 

Laarbeek – Computers zijn voor Trees Tops 
niet vreemd. Al tien jaar lang is zij vrijwilliger 
bij Computer Onderwijs Laarbeek.  Ze is bij 
deze zelfstandige vereniging secretaris en 
verzorgt computerlessen. Dit neemt elke 
dag een paar uur van haar tijd in beslag.

“Maar dat vind ik niet erg, hoor. Ik vind het 
hartstikke leuk”, vult Trees aan. Al tien jaar 
woont Trees met haar man Peter in Beek en 
Donk. Daarvoor woonde ze in Helmond. 
“Ik stopte met werken en ging kijken of 
ik vrijwilligerswerk kon doen. Door mijn 
werk – als manager klachtenbehandeling bij 
KPN – had ik al wel wat computerervaring, 
maar toch rolde ik er per ongeluk in. Er 
werd iemand gevraagd ter assistentie, maar 
voordat ik het wist, gaf ik zelf les.” 

Trees en Peter verhuisden naar Beek en Donk 
en zodoende nam de vrijwilligster contact op 
met de voorzitter van Computer Onderwijs 
Laarbeek. Ze mocht meteen komen. Trees 
geeft verschillende basiscursussen, zoals een 
Word- of Excel-cursus. Daarnaast komen 

er ook nieuwe cursussen bij. “We zijn 
bijvoorbeeld vorige jaar gestart met een I-pad 
cursus en komend najaar beginnen we met 
een cursus voor Android-tablets.”

Trees stopt veel energie in het maken van de 
computerlessen. “Ik creëer mijn eigen lesstof, 
naast de boeken waaruit ik werk. Daarnaast 
zorg ik altijd dat ik heel goed voorbereid 
ben.” De meeste cursisten zijn mensen 
op leeftijd. “Hiervoor heb je veel geduld 
nodig. Ik denk dat dat mijn kracht is. Ik ben 
geduldig. Het maakt mij niets uit of ik vijf keer 
iets uit moet leggen. Het belangrijkste is dat 
het kwartje valt. Daarnaast ben ik ook helder 
en concreet, en soms een tikkeltje streng. Dat 
is af en toe ook nodig.”

De doelgroep van Computer Onderwijs 
Laarbeek is ouderen. Toch houdt dat niet 
in dat andere mensen niet welkom zijn. 
“Senioren is onze doelgroep, maar er zitten 
soms ook mensen tussen die ‘de boot 
hebben gemist’. Deze mensen zijn ook van 
harte welkom!” 

Binnenkort kan men weer inschrijven voor 
de cursussen in het najaar. Dit kan op 13 
augustus in het Dorpshuis in Lieshout – waar 
overigens alle cursussen plaatsvinden – van 
10.00 tot 13.00 uur en van 19.00 tot 21.00 
uur. 

Naam: Ben Sibon 
Vrijwilligerswerk: Vrijwilliger bij 
de Nederlandse Hartstichting, 
De Zonnebloem, B.C. De Witte 
Poort en T.C. Aan de Wielen, 
allemaal organisaties uit 
Aarle-Rixtel. 

In het zonnetje

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
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Mooi Gespot: Een boerenzwaluw vijfl ing

Lieshout - De Lieshoutse fotograaf 
Leo van de Heuvel maakte 
deze geweldige foto’s van een 
boerenzwaluw vijfling. De foto is 
gemaakt bij Toon en Rianne aan 
de Sluisweg in Lieshout. 

De boerenzwaluwen worden 
elke dag gevoed met duizenden 
insecten. Die insecten zijn heel 
vervelend voor de koeien, 

waardoor de zwaluwen elk jaar 
extra welkom zijn. 

Heeft u tips voor Leo van de 
Heuvel? Neem dan contact met 
hem op via het telefoonnummer 
06-23551653.

Lieshout - De Lieshoutse fotograaf 
Leo van de Heuvel maakte 
deze geweldige foto’s van een 
boerenzwaluw vijfling. De foto is 
gemaakt bij Toon en Rianne aan 

waardoor de zwaluwen elk jaar 

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

2 bussen mand & tapijt- 
spray tegen vlooien nu...
€ 15,00

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling € 7,95

4 kilo Parkietenzaad 
€ 6,50

4 kilo Tropisch zaad 
€ 6,60

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Jan van 
de Burgt. Jarenlang runde hij samen 
met zijn vrouw Carla Café Van de Burgt, 
aan het Heuvelplein in Beek en Donk. In 
zijn huis, naast de horecagelegenheid, 
blikt hij terug op deze tijd. 

“Overdag had ik mijn kloffie aan, maar 
’s avonds stond ik er keurig in stropdas 
op. Die had ik altijd om. Ik was een echte 
kastelein”, vertelt Jan. De voormalige 
uitbater nam in 1975 de kroeg over van 
zijn ouders, welke er vanaf 1962 inzaten. 
“Er zat een vertegenwoordiger bij ons 
binnen. Hij zei dat het wel iets voor mij 
was. Hij beloofde mij vijf vaten bier, als ik 
het zou doen.” 

Het heeft wat jaren geduurd, maar 
vorig jaar ontving Jan dan eindelijk de 
vaten. “In 2001 heeft mijn neef het 
café overgenomen. Daarom staat de 
onderneming nu ook wel bekend als 
‘Neef Dave’. Vorig jaar vierden wij dat 
het café vijftig jaar bestond en nog steeds 
door dezelfde familie wordt gerund. 
Voor Bavaria dé gelegenheid om de vijf 
vaten alsnog te overhandigen.”

Familie Van de Burgt is wellicht één 
van de bekendste families van Beek en 
Donk. “Elke bloedverwant hielp mee 
bij ons. Dat was bij mijn ouders al (toen 
verplicht) en nu nog steeds (vrijwillig).” 
Dat bleek ook afgelopen weekend weer. 
“Dave, de huidige eigenaar, en zijn 
vriendin Chantal waren een weekend 
weg. Toen stond ik weer achter de tap”, 
aldus Jan.

Jan dacht bij het tappen meteen weer 
terug aan vroeger. “In eerste instantie 
had ik alleen het café, later kwam er 
de zaal bij. We stonden bekend als 

voetbalcafé, wat overigens nog steeds 
zo is. De kracht van het café in mijn 
tijd was de muziek. Er lagen heel veel 
instrumenten in de kroeg, zoals gitaren, 
drumstellen en accordeons. De muziek 
maakte het gezellig. Ik trad ook vaak zelf 
op”, vertelt hij. Jan heeft een duidelijk 
beeld over het leven als kastelein. 
“Kastelein ben je voor de mensen. 
Je wilt mensen vermaken. Naast het 
muziek maken, ging ik bijvoorbeeld mee 
kaarten, yatzeeën en ouwehoeren.”

In 2001 stopte Jan met het café. “Er 
kwam iemand van Sparta’25 naar me 
toe of ik kantinebeheerder wilde worden. 
Carla en ik zeiden daar ‘ja’ op en besloten 
het café te verkopen.” De vraag vanuit 
deze voetbalvereniging kwam niet uit de 
lucht vallen. “Ik ben denk ik al wel vijftig 
jaar vrijwilliger bij Sparta’25. Daar kwam, 
en kom, ik ontzettend veel.”

Jan en Carla waren bezig met de 
verkoop van het café, toen ineens ‘Neef 
Dave’ op de stoep stond. “Ik wil het café 
overnemen”, zei hij. En dit is toen ook 
gebeurd. Jan is trots op de manier waarop 
Dave en Chantal de onderneming 

runnen. “Ik nam het zaterdag over 
en ik zag dat iedereen zich vermaakte. 
Niemand keek op zijn telefoon! Het 
is raar dat je dat moet denken, maar 
dat gaf mij een goed gevoel. Mensen 
moeten het gezellig hebben en zich 
thuis voelen. Je ziet hier dat zowel jong 
als oud zich samen vermaakt. Leuk is dat 
ook iedereen mij nog kent, ook al zijn ze 
zo jong dat ze niet meer bij mij in het 
café zijn geweest.”

Op dit moment genieten Jan en Carla 
van hun vrije tijd. “Vorig jaar heb ik nogal 
wat gesukkeld met mijn gezondheid. 
Dat is nu gelukkig voorbij. Overdag loop 
ik nog steeds lekker rond in mijn kloffie 
en ben ik overal wat aan het klussen. 
Daarnaast ben ik nog steeds heel veel bij 
Sparta’25 en fietsen we regelmatig.”
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Komend weekend start de Eredivisie weer. Nergens 
zal de hoop op een titel zo vurig zijn als bij Feyenoord. 
Hoeveel titels zijn er in totaal in de havenstad gevierd 
sinds er in Nederland om het landskampioenschap 
gevoetbald wordt?

De winnaar: Jacco Schouwe
Antwoord vorige editie: 2 ritzeges in deze Tour en 25 in totaal in de Tour 
de France. (Mark Cavendish is de Engelsman, Marcel Kittel een Duitser)

Cadeaubon kan tot 7 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagNummer 8: hou hem in de gaten!

Op de koffi e bij… de onderhoudsgroep van ’t Slotje

Lieshout- De 9-jarige Kyle van 
Zutphen deed afgelopen weekend 
mee aan de Calimero-race op de 
Zwarte Cross in Lichtenvoorde. 
Het resultaat? Hij won! Kyle is 
hèt veelbelovende talent van de 
motorcrosswereld op dit moment.

Kampioen
Jeffrey Herlings klinkt voor velen 
bekend in de oren. De kans is groot 
dat de Lieshoutse Kyle van Zutphen 
dezelfde naamsbekendheid gaat 
krijgen. “Op het moment wint hij 
alles in zijn klasse, zowel nationaal 
als internationaal”, vertelt zijn 
vader Mario. De prijzenkast van 
de motorcrosser uit groep 6 van de 
Mariabasisschool puilt nu al uit van 
de vele bekers die hij won. Voor 
het vierde jaar deed Kyle mee aan 
de race tijdens de Zwarte Cross. 
Hij finishte deze keer overtuigend 
als eerste. Kyle was daarbij ook 
onderwerp van een reportage over 
de cross met onder andere Filemon 
Wesselink van BNN. De grote 
beker, die hij won, is bijna groter 
dan Kyle zelf, maar zoals bekend 
gaat het om de kwaliteit en niet om 
de kwantiteit. 

Keuze
Een unieke trofee  is de gouden 
helm, maar die is te groot voor Kyle’s 
prijzenkast . Er wordt al gedacht aan 
een uitbreiding ervan nu hij overgaat 
naar de volgende klasse, de 9- tot 
11-jarigen. Op dit moment draait 
hij mee in de hoogste regionen van 
de KNMV (Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging) en de 
MON (Motorsportvereniging 

Nederland). Deze twee 
verenigingen organiseren hun eigen 
kampioenschappen. Volgend jaar is 
het zaak, dat er een keuze wordt 
gemaakt. 

Vliegen
“Het is hartstikke mooi om vijftig 
van die kleine mannekes over de 
baan te zien vliegen”, aldus vader 
Mario. Het is trouwens niet alleen 
een mannenaangelegenheid. 
Een paar procent van de rijders 
is meisje. Op het moment wint 
Kyle alles. Zelfs zijn grootste 
concurrent Jan Garrits kon hem niet 
voorbijkomen, terwijl Kyle ook nog 
eens ten val kwam. De Lieshoutse 
crosser heeft de beschikking over 
twee wedstrijdmotoren en een 
trainingsmotor. Mario: “Die dingen 
maken nogal een herrie.” Achter 
het huis heeft Kyle een schans en 

oefent hij met een elektrische motor, 
die je (bijna)niet hoort. Wel vliegt 
hij ook dáár door de lucht nèt langs 
de rand van het zwembad, zoals dat 
hoort bij een echte motorcoureur.

Beek en Donk – Diverse lachsalvo’s 
volgen elkaar donderdagochtend 
op buiten bij het paviljoen van 
tennisvereniging ’t Slotje. Vijf 
vrijwilligers houden even pauze 
van hun werkzaamheden. Samen 
vormen ze de onderhoudsgroep 
van de vereniging. Dat ze het 
gezellig hebben samen is snel 
duidelijk. 

Diverse grappen van en naar 
voorzitter Wim van de Burgt en 
kantinebeheerder Hans van Gend 
vliegen over de tafel heen. “Elke 
donderdagochtend zijn wij hier 
van 09.00 tot 12.00 uur met zijn 
vijven aan het werk. We zorgen 
voor het onderhoud van het 
perceel. Zo repareren we kapotte 
dingen, houden we de tuin bij en 
zorgen we voor het onderhoud 
van de tennisbanen”, aldus Jozef 
Tooten, één van de vijf vrijwilligers. 
Stilzitten zit er voor de heren niet 
bij. “Er is altijd wel wat te doen. 
En als het heel slecht weer is? Dan 
gaan we binnen aan de slag.”

Sommige werkzaamheden 
gebeuren elke week, andere 
werkzaamheden komen af en toe 
aan bod. “Dan legt Hans hier een 
briefje neer met wat we moeten 
doen, en dat doen we dan”, aldus 
de mannen. Er is er maar één van 
de vijf die een vaste taak heeft. 
Frans-Jozef van Lieshout: “Ik 
zit altijd de hele ochtend op de 

grasmaaier. De rest helpt elkaar 
waar nodig is.”

De vijf heren genieten allemaal 
van hun pensioen. Frans en Gerrit 
voeren deze werkzaamheden al 
bijna 14 jaar uit. Gerrit Swarts: “Dit 
is voor de meesten van ons niet het 
enige vrijwilligerswerk dat zij doen. 
Sommigen hebben nog meer 
taken binnen deze vereniging, 
anderen zijn vrijwilliger bij andere 
organisaties binnen Laarbeek.” 

De heren zien het werk als een 
gezellig stukje tijdverdrijf. “Als je 
met pensioen gaat, wil je toch iets 
gaan doen. Wij hebben allemaal 
getennist of tennissen nog steeds 

hier. Je groeit vanzelf in het 
vrijwilligerswerk. Je wilt iets voor de 
club betekenen en op deze manier 
doe je ook sociale contacten op”, 
aldus Gerrit. Waarop de overige 
heren vervolgens grappen over 
vrijwilliger Gerard Hanegraaf. 
“Die is er nog maar net bij. Vorig 
jaar vroeg hij al of hij hier mocht 
werken als hij met pensioen 
ging!” Wat genoeg zegt over het 
enthousiasme en de gezelligheid 
van de vijf. 

De onderhoudsgroep is slechts een 
klein onderdeel van alle vrijwilligers 
van ’t Slotje. De vereniging telt zo’n 
zevenhonderd leden, waarvan er 
ongeveer 100 vrijwilliger zijn.

Kyle op zijn motor met zijn 
gewonnen prijzen erbij

 Actiefoto Kyle van Zutphen 

De vijf vrijwilligers van de onderhoudsgroep. Vlnr. Jozef Tooten, Frans 
Jansen, Gerard Hanegraaf, Frans-Jozef van Lieshout en Gerrit Swarts

Uitslagen 
‘t Bedonkske

Uitslagen 30 juli 2013
1.Riet van Vijfeijken 57,50%
2.Lien Gruijters/Jo Dekkers 56,25%
3.Cor en Nelly Verschuren 55,47%
4.Riekie van Vijfeijken/Diny Biemans 54,38%
5.Lien Meulensteen/Jos Vriens 53,91%
 
De volgende zitting is op dinsdag 6 augustus 2013, aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, te Beek en Donk. Iedere bridger met 
partner is van harte welkom om aan deze bridgdrives deel te nemen.

Sieraden
Galerie
Workshops

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

bridgen GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS

Voetbalclubs ‘uitgewinkeld’?!
Niet alleen de vaderlandse en andere 
voetbalcompetities staan op punt 
te beginnen, ook het ‘bal’ van de 
voetbaltransfers begint, maar dan 
aan zijn beslissende fase. Zijn er al 
vele voetballers aangetrokken dan 
wel verkocht, toch zal er in de maand 
augustus nog veel staan te gebeuren, 
ben ik bang. Veel clubs hebben 
namelijk nog niet het achterste van 
hun tong laten zien en willen ook niet 
de marktprijzen van de voetballers 
omhoog drijven en zodoende de 
hoofdprijs betalen. Maar het is van 
de gekke dat iedere competitie een 
andere deadline hanteert v.w.b. de 
overschrijving naar een andere club. 
Niks zou toch eenvoudiger zijn als de 
laatste datum ook die datum zou zijn 
bij aanvang van de eigen competitie! 
Dan weet iedereen; de club, de speler, 
de supporter, als ook de trainer, waar ie 
aan toe is en kan er gewerkt worden 
aan het geheel. En dan kun je niet meer 
voor verrassingen komen te staan, 
waar toch zeker menigeen trainer (en 
uiteraard ook de andere aanhangers 
van de betrokken club) bang voor is.
Nee, neem dan een voorbeeld aan de 
voetbalamateurtjes van de KNVB. Eind 
juni is daar de einddatum en op tijd om 
overschrijving gevraagd, kun je zomaar 
het volgende seizoen bij een andere 
amateurclub voetballen. De poppetjes 
zijn daar dan ook ver voor aanvang van 
de competitie, op zondag 8 september 
bekend en kan men zodoende meteen 
goed aan de slag met alle betrokkenen, 
die niet meer op het laatste moment 
willen gaan vertrekken. Toch zijn er al 
vele veranderingen voltrokken en zullen 
deze nog wel waargenomen worden, 
als ik spreek over de Laarbeekse clubs. 
Uit betrouwbare bronnen zoals dat 
zo mooi heet, weet je dat Mariahout 
en ASV een nieuwe trainer hebben 
voor dit seizoen. Daarnaast zijn deze 
clubs ook op zoek moeten gaan naar 
nieuwe mensen voor hun technische 
staf. En voorwaar, dat gaat niet altijd 
zo gemakkelijk! Daar komt nog veel 
bij kijken; Je moet er passen, je moet 

er kijk op hebben, je moet het vrijwillig 
doen! Enkele dingen opgenoemd, die 
het toch behoorlijk moeilijk maken om 
geschikte mensen hier voor te vinden. 
Sparta’25 daarentegen heeft hier niet 
zo veel mee te maken gehad. Er zal 
hier wel een nieuwe vlagger voor het 
eerste gezocht zijn, maar verder blijft 
de technische staf, voor zover ik dat 
kan beoordelen, in tact. Nee, zij kijken 
meer naar de spelers, waar er enkelen 
gestopt zijn en waar er ook een paar 
zich hebben laten overschrijven naar 
de selectie van Sparta’25. Eli onderging 
de laatste maanden een beetje van 
allebei. En in de technische staf  zijn er 
veranderingen doorgevoerd, als ook in 
de spelersgroep, waar er diverse spelers 
van buitenaf zich hebben aangemeld. 
Zo zie je dat niet alleen in de 
eredivisie veel technische en tactische 
veranderingen worden doorgevoerd en 
spelerswisselingen plaatsvinden, maar 
dat ook in ons’ Laarbeek er heel wat 
gebeurd, alleen spreken we dan niet 
van een ‘miljoenenbal’. Hoe dan ook, 
ieder zal er wel weer wat van weten. 
De één vindt dit en de ander dat en zo 
begint dadelijk toch het voetbalseizoen 
2013-2014. En zijn we straks weer in 
mei 2014 aangeland, dan hoor je die 
mensen als hardste roepen, die het dan 
bij het ‘rechte eind’ hebben gehad, of 
denken dat ze gelijk hebben gekregen! 
Prachtig toch, om die beste stuurlui aan 
wal te zien en te horen! En zo hoort het 
ook. Ieder met zijn eigen mening en kijk 
op het voetbal en daarover praten en 
bakkeleien met een ander. Maar weet 
dat alles heel betrekkelijk is en dat we 
met z’n allen geen cent meer of minder 
te makken hebben, als jouw favoriete 
club wint of verliest.Of je moet er op 
gewed hebben! Nou, en dan ben je 
misschien wel helemaal ‘uitgewinkeld’!

R. van den Enden



Donderdag 1 augustus 201320 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantEvenementen

E V E N E M E N T E N

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

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

Volg ons!
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www.sound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen
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10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

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

Beek en Donk 

1 augustus 2013
Circus Hoetchatchov, Compagnie 

Hoetchatcha
Openluchttheater, Mariahout 

2 - 3 augustus 2013
Nachtvlinderweekend

Eco-touristfarm De Biezen, 
Aarle-Rixtel 

4 augustus 2013
Concert Seniorenorkest St. Caecilia 

Lieshout
Bavaria Brouwerijcafe, Lieshout 

4 augustus 2013
Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek 

Beek en Donk
Evenemententerrein, Beek en Donk 

5 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

6 augustus 2013
Seniorenmiddag Ten Blakke

Openluchttheater, Mariahout 

8 augustus 2013
Woeste Willem, 

Kom van het dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater, Mariahout 

10 - 11 augustus 2013
Argentijnse Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

11 augustus 2013
Kratje van het Latje

Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

13 augustus 2013
Uitstapje Zonnebloem 

Beek en Donk
Boerenbondsmuseum, Gemert 

17 - 20 augustus 2013
Kermis Aarle-Rixtel

Dorpsstraat, Aarle-Rixtel 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, 
Leon van der Zanden e.a.

Openluchttheater, Mariahout 

21 augustus 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis, Lieshout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

24 - 25 augustus 2013
Argentijnse Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
Fietstocht

Start bij clubgebouw RCL en Grand 
Café Stout, Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
Middag van het Brabantse lied
Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

31 augustus - 3 september 2013
Kermis Lieshout

Floreffestraat, Lieshout 

1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

1 september 2013
Concert van Muzikale uit Aarle-Rixtel

Theehuis “Bij de Boompjes” 
Heikant, Aarle-Rixtel 

1 september 2013
Spellen zeskamp mensen met 

beperking
Sportpark ‘t Heereind Sparta’ 25, 

Beek en Donk 

6 - 10 september 2013
Kermis Beek en Donk

Piet van Thielplein, Beek en Donk 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

8 september 2013
Opendag Basicflow en 

Successie in Bedrijf
Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

15 september 2013
Open Monumentendag 2013 - 

Macht & Pracht
Heemkamer, Parklaan 5, 

Beek en Donk 

21 september 2013
Zo. Festival

Bavaria, Lieshout

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 


