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Redacteur: Marie-Christine van 
    Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout - Een heerlijke zomeravond 
in een uitverkocht openluchttheater. 
BLØF speelt hun programma ‘In Het 
Midden Van Alles’.  Een schitterende 
avond met enthousiast publiek.

Bijzondere sfeer
Elf uur, de voorstelling is afgelopen. 
Terwijl bandleden met crew in de kleed-
kamer genieten van een lekker koud 
Laarbeeks biertje, zoekt leadzanger 

Paskal Jakobsen de rust van het park 
op. Op de bank tegenover het kleed-
lokaal neemt De MooiLaarbeekKrant 
met hem de avond door. “Elk concert 
is anders, altijd even aftasten hoe je 
publiek is”, vertelt Paskal. “Bij op-
komst zie je je publiek op banken zit-
ten en na een paar nummers voel je 
de sfeer en stemming.” Paskal zet zijn 
drankje naast zich neer en zakt relaxed 
onderuit. Drukke tijden voor BLØF. Na 
‘Concert at Sea’ en optredens bij pa-
leis Soestdijk ineens Mariahout. Paskal 
is erg te spreken over het theater. 
“Het dwingt bij mij respect af als je 
beseft dat het Openluchttheater naast 
een kerkhof ligt.” 

Paskal ervaart het mystieke hiervan. 
“Het leek wel of Maria aanwezig was 
vanavond. Ik zag haar beeld in het 
dorp en tijdens mijn optreden zag ik 
haar op iemands arm.” BLØF eindig-
de het concert met ‘Iedereen is van de 
wereld’ van ‘The Scene’ van overleden 
vriend en zanger Thé Lau. “Het blijft 
het liedje van Thé, maar de tekst is in 
deze tijd zo belangrijk.” Paskal praat 
met afschuw over de gebeurtenissen 
in Nice. “Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen”, zegt 
Paskal. “Verdraagzaamheid en respect 
voor elkaar."

Publiek
Ondanks het succes van BLØF blijft 
de band nuchter. Drie bandleden 
zijn papa. Bassist Peter Slager vertelt 
dat hij komende week een belangrijk 
optreden heeft. Zijn zoon in groep 8 
treedt op met de musical ‘Herrie op 
het eiland’. “We zijn vrienden onder 
elkaar”, lacht Paskal. “Soms realiseer 
je je niet hoeveel je muziek voor men-
sen betekent.” Met bewondering in 
zijn stem praat Paskal over een jongen 
in een blauw T-shirt die intens stond 
te genieten. “Een prachtig moment 
om hem op het podium te krijgen, ge-
weldig.” En het publiek, dat merkt de 
chemie en vriendschap van BLØF ook. 

Familie Klessens uit Beek en Donk 
had een top-avond. “Je merkt dat het 
vrienden zijn.” Ze zijn erg te spreken 
over het theater en de vrijwilligers die 
de benen uit hun lijf rennen. Arno en 
Dorien uit Veghel gaven hun extra 
kaartje aan Stan. Als ex-deelnemer 
van ‘the Voice’ belandde hij met een 

nummer van BLØF in het team van 
Marco Borsato. Niet alleen het publiek 
is enthousiast. “Hopelijk komen we te-
rug in Mariahout", eindigt Paskal het 
gesprek met De MooiLaarbeekKrant. 
Samen met het publiek heeft hij van 
de avond genoten.

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

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 4 • Week 29 • 21 juli 2016

www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

...

...

...

Pag.  .

Pag.  .

Pag.  .

Kunstwerk ‘De Berkenboom’

Opening ‘Fit in Aarle’

Musical ‘Joseph’

Pag. 3

Pag. 7

Pag. 13

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

De Wit Schijndel BV
Verspreiding in Laarbeek

Uitverkocht Openluchttheater geniet van BLØF 

De Zomerton
vrijdag 22 juli - 20:30 uur

Sneeuwwitje & the dwarfs
zaterdag 23 juli - 19:00 uur

Reus van een neus
donderdag 28 juli - 14:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Het dwingt bij mij respect af 

als je beseft dat het theater 

naast een kerkhof ligt

Vierdaagse deelnemers opgelet!
Neem jij deel aan de 100ste Vierdaagse van Nijmegen? Dan is het 
natuurlijk leuk om in De MooiLaarbeekKrant te komen! Maak een foto 
tijdens de Vierdaagse en stuur deze op voor maandag 25 juli 
(redactie@mooilaarbeek.nl). Meld er ook even bij wie er op de foto 
staat/staan, eventueel aangevuld met wat extra informatie. 
Heel veel succes!
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
afdruk ringen

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

 De uitvaart in vertrouwde handen 
 
- op elk moment bij uw overledene zijn 
- eigen aula zonder tijdsbeperking 
-	 met	sfeervolle	koffieruimte	
- theatertuin voor uitvaart in de open lucht 
- gratis uitvaartwensenboekje 
- wekelijks inloopuurtje 
- ook wanneer u een uitvaartverzekering hebt 
 
 voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

De veldnaam Everbest behoort tot de oudere veldnamen van Beek en Donk. 
Voor het eerst komt deze naam voor in een akte uit 1414, die zich bevindt in het 
oudrechterlijk archief van Helmond. Everbest is daarin de naam van een beemd, 
grasland in een beekdal. Het woord ever in Everbest heeft de betekenis van een 
wild zwijn. Kennelijk kwamen die beesten in die tijd hier voor.
Toen ik in de jaren tachtig de rechterlijke archieven van Beek en Donk doorspitte, 
kwam ik in een akte uit 1662 een adellijk huis met de naam Everbest tegen. Dat 
huis was eigendom van jonkheer Johan van Gerwen. Bij de verdeling van zijn er-
fenis tussen zijn drie dochters uit zijn eerste huwelijk in september 1676 werd het 
huis omschreven als: 'den adelijcke huize met de neerhuisinge, genaempt de Ever-
best met hoff, boomgaart en aangelegen landerijen'. Tussen de regels er boven 
was 'affgebranden' geschreven. Het zal dan alleen maar een ruïne zijn geweest
Uit andere akten blijkt echter dat het huis al veertien jaar eerder, namelijk voor 
1662 was afgebrand en dat daarbij een rijke inboedel verloren was gegaan. Dit 
weten we door een akte waarin Johan van Gerwen een inventarislijst van meubels, 
textiel en keukengerei, die hij had aangeschaft op kosten van zijn stiefdochter Joffr. 
Isabelle de Beaurieux, opgesteld had. Hij was namelijk in 1646 na het overlijden 
van zijn eerste vrouw onder huwelijkse voorwaarden hertrouwd met de uit Namen 
afkomstige vrouwe Catharina van Kerckhove, wed. van Wouter de Beaurieux.  
Deze stiefdochter zat er blijkbaar warmpjes bij gezien de rijke meubels (onder an-
dere twee grote bedden elk met vermoedelijk een baldakijn., dekens, vier stoelen 
bekleed met Pruisisch leder, tinnen ‘pispotten’, koperen bedpannen, lampetkan-
nen, kroonluchters, etc.) die werden aangeschaft. Johan van Gerwen kreeg alleen 
het gebruiksrecht; ze bleven eigendom van zijn stiefdochter.
Hij zal deze goederen in een ander huis geplaatst hebben. Het lijkt er niet op dat 
huize Everbest na de brand herbouwd is, want in 1676 sprak men nog steeds van 
een afgebrand huis.
Uit de beschreven belendingen in de akte van september 1676 aangaande de 
ligging van het huis bleek het over een eigen toegangsweg, een dreef, te beschik-
ken. Uit de verdere beschrijving kan geconcludeerd worden dat die dreef uitkwam 
op de Wellestraat, toen Walschestraat geheten. Het lag aan de rand van het Leek 
tussen de Bemmerstraat en de Vonderweg. Vroeger liep daar ook nog het Ever-
beststeegje. De huidige straat Everbest  op het industrieterrein Bemmer ligt redelijk 
dicht bij de oorspronkelijke ligging van deze veldnaam.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

EVERBEST

Mooi GespotMooi Gespot
Bij de molen in Laarbeek werd 
deze ezelwagen met bewoner 
gezien op zondag 10 juli. Bella 
de ezel stond op het grasveld-
je ervoor, de hond Robbie en 
Dora de kip aan een lang touw 
en 's avonds in de kooi! Deze 
eigenaar trekt in de zomer op 
deze manier door Nederland.

Hartelijke groet, 
Francien v.d. Moosdijk

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Het Omroep Kontakt 
Tourspel nadert zijn einde.

Zondag 24 juli wordt de 
laatste etappe verreden.
Op maandag 25 juli is er 
een live uitzending van 

18.00 tot 20.00 uur.
De diverse prijswinnaars 
worden uitgenodigd om 
tijdens deze uitzending 

aanwezig te zijn en 
krijgen dan ook hun prijs 

overhandigd.

De uitzending is live vanuit 
de studio van Omroep 

Kontakt.
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Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Beek en Donk – Afgelopen maan-
dag onthulde wethouder Joan 
Briels samen met landschapsar-
chitect en ontwerper Stan Elings 
van bureau Elings het kunstwerk 
in de vijver nabij het Berkendijkje. 
Met het uitbrengen van een toast 
– op gepaste afstand – werd 
Laarbeeks nieuwste kunstwerk of-
ficieel onthuld.

Bijzondere plek
“Het heeft lang geduurd en het 
heeft toch wel wat voeten in aarde 
gehad, maar ik ben als wethouder 
met cultuur in mijn portefeuille 
zeer verheugd over het eindresul-
taat”, start de wethouder zijn ver-
haal nadat hij de buurtbewoners 

en andere genodigden heeft wel-
kom geheten. “We staan hier op 
een bijzondere plek”, vervolgt hij, 
“al bij de ontwikkeling van het 
bouwplan De Beekse Akkers is 
namelijk rekening gehouden met 
het eeuwenoude Berkendijkje. Het 
Berkendijkje is al sinds jaar en dag 
een belangrijke structuurdrager 
in dit gebied en het is altijd een 
voorwaarde geweest dat het deze 
functie moest behouden.” Volgens 
Briels is het Berkendijkje het drukst 
‘befietste’ en bewandelde fietspad 
van Laarbeek.

Het kunstwerk
Briels vervolgt: “Het kunstwerk De 
Berkenboom is een hommage aan 
de cultuurhistorie van dit gebied. 
Al uit reisverslagen van dominee 
Hanewinkel van eind 18e eeuw 
blijkt dat het Berkendijkje vroeger 
een kerkepad betrof en dan niet – 
zoals velen zullen denken richting 
de Michaëlkerk – maar richting 
D’n Ouwe Toren. Stan Elings van 
Bureau Elings, eveneens verant-
woordelijk voor de aanleg van de 
vijver, sluit zich hierbij aan en ver-
volgt: ”We kijken uit op de ideale 
boom. Hij groeit niet en hij be-
weegt niet. Maar het is de bedoe-
ling dat mensen om dit kunstwerk 
heen gaan bewegen.”

De pioniersgedachte
Elings vervolgt: “Ik heb me bij het 
ontwerpen van ‘De Berkenboom’ 
niet alleen laten inspireren door de 
aanwezigheid van het van ouds-
her aanwezige berkenlaantje maar 
ook door de pioniersgedachte die 
in Laarbeek heerst. Ik heb veel in 
Lieshout gewerkt en niet alleen 
daar maar door heel Laarbeek 
heerst een cultuur van ‘we wil-
len er samen iets van maken’! 
Dit kunstwerk staat symbool voor 
deze gedachte; deze berk is niet 
alleen pionier als kunstwerk maar 
brengt ook de Beekse Akkers als 
woonwijk van Laarbeek onder de 
aandacht.” 

Een speciaal woord van dank werd, 
behalve aan ontwerpers, plaatsers, 
andere betrokkenen en buurtbe-
woners door beide heren nog ge-
richt aan mevrouw Ada van de Pol, 
die als voormalig werkneemster 
van de gemeente Laarbeek mede 
aan de basis heeft gestaan voor 
de totstandkoming van kunstwerk 
‘De Berkenboom’. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233
www.manderswoonsfeer.nlDr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 7 augustus 
van 12.00 - 16.00 uur geopend

Gezocht: de leukste 
zomerfoto’s!

Ook dit jaar gaat De 
MooiLaarbeekkrant weer de 
meest unieke, ludieke, leuke 
en bijzondere zomerfoto’s pu-
bliceren! Thuis in de tuin of op 
vakantie: alle foto’s zijn wel-
kom! En je kunt met jouw foto 
ook nog eens een leuke prijs 
winnen! Zend je foto in via 
redactie@mooilaarbeek.nl!

Geen budgetoverschrijding 
Voorzieningencluster Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel – Onlangs was in de 
media te lezen dat er bij het nieuwe 
Voorzieningencluster van Aarle-Rixtel 
een budgetoverschrijding zou zijn van 
€800.000,00. Partij Nieuw Laarbeek 
(PNL) had hierover vragen gesteld 
aan het college naar aanleiding van 
de programmarekening. Uiteindelijk 
blijkt er geen overschrijding van het 
budget te zijn. 

In de programmarekening was niet 
duidelijk te zien, dat dit bedrag staat 
genoteerd als de geraamde opbrengst 

van de voormalige schoolwoningen 
aan de Jan van Rixtelstraat. Hierdoor 
is bij PNL het vermoeden ontstaan dat 
er een flinke budgetoverschrijding zou 
zijn. Achteraf blijkt dus dat dit bedrag 
de hoogte is van de waarde van de 
schoolwoningen en dat er geen sprake 
is van een overschrijding. 

Kunstwerk in vijver nabij Berkendijkje offi cieel onthuld

'We kijken uit op de ideale boom'

Het kunstwerk De Berkenboom 

is een hommage aan de 

cultuurhistorie van dit gebied
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 21-27 juli 2016

Donderdag 21 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

Vrijdag 22 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 23 juli 

07.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Hein en Miet 
Vogels-van den Heuvel en hun kinderen 
en familie, Marinus van den Heuvel, Lies 
van Os, Jan Vereijken (mged), Driek en 
Jaan van den Heuvel- Vogels, Anny van 
Rooi-Verkuijlen.

Zondag 24 juli

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Miet van 
Boxmeer–van Duijnhoven (verj), Thijf van 
Ganzenwinkel (par),Cor Verschuuren, 

Anneke van Seggelen-Hurkmans (par). Tot 
welzijn van de parochie

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Frans Manders 
(Fund), Overleden familie Manders-Bouw 
(Fund), Miet Truus en Jan van Dooren 
(Fund), Jo Brox-van Hooff (mged), Jan Slaats 
(mged).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering voor: Martina 
Swinkels-Verschuren, Jan van Dijk.

Maandag 25 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering

Dinsdag 26 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Mariahout Zusters van 
Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 27 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Maak kennis met het 162 jaar oude Smits-orgel

Nationale Orgeldag met thema 
'Iconen en Symbolen'

Aarle-Rixtel – Traditiegetrouw 
wordt op de dag van Open 
Monumentendag, dit jaar met als 
thema ‘Iconen en Symbolen’, de 
Nationale Orgeldag gehouden. Het 
is voor de 15e keer in successie dat 
die evenement in het gehele land 
wordt gehouden op zaterdag 10 
september. 

Wie wil kan tussen 12.00 en 16.00 
uur kennis maken met het prachtige 
Smits-orgel (in 1854 gebouwd, 162 

jaar oud) in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Presentatie in Aarle-Rixtel. 
Het machtige instrument kan worden 
bekeken, bespeeld en beluisterd. Een 
aangename en welluidende kennis-
making. Rob Rassaers, organist van 
de kerk, geeft tekst en uitleg en de-
monstreert de mogelijkheden en de 
eigenschappen van dit monumentale 
instrument. Het is allemaal de moeite 
waard. Iedereen is van harte welkom, 
boven bij de speeltafel. 

Het Smits-orgel in de Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel

Grasmaaier voor seniorenbuurt Wielewaal

Aarle-Rixtel – Seniorenbuurt 
Wielewaal heeft een aanvraag 
voor een grasmaaier ingediend bij 
het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. 
De leefbaarheidscommissie van 
dit platform heeft hierop positief 
gereageerd. 

Het benodigde bedrag is inmid-
dels gestort en de machine is 

aangeschaft en in gebruik. Na een 
aantal jaren het gras te hebben ge-
maaid met een handmaaier is dit 
voor degene die het gras maait een 
hele verlichting, mede gezien zijn 
leeftijd, de jaren gaan tellen.

Waarom doet de seniorenbuurt 
dit zelf? Door de vele bomen, 
banken, een tafel en een paar 

speeltoestellen kunnen ze met die 
grote machine maar de helft van 
het terrein bewerken, wat geen 
aanzicht is voor de buurtbewo-
ners die ‘s avonds jeu de boules 
spelen of wat met elkaar buurten. 
De seniorenbuurt Wielewaal dankt 
de commissie leefbaarheid van 
Dorpsplatform.

Mariahout – Er staan diverse acti-
viteiten op de agenda van de KBO 
Mariahout. In verband met de va-
kantiesluiting van het Buurthuis 
van 25 juli tot en met 4 september, 
is de Inloop van 11.00 tot 12.00 
uur.

KBO Mariahout gaat op 2 augustus 
naar de Achelse Kluis op de fiets. 
Hiervoor kunt u zich nog aanmel-
den bij Noud Maas. Op 24 augus-
tus brengen zij een bezoek aan de 
vlindertuin in Someren. 

Wekelijks is er op dinsdag een fiets-
tocht van de KBO. Deze begint 
vanaf 26 juli om 13.00 uur in plaats 
van 14.00 uur.  

Activiteiten bij KBO Mariahout

12 september 19.30 uur 
Info avond Vormsel Onze Lieve Vrouw 
Presentatiekerk te Aarle-Rixtel

14 september 20.00 uur 
Info avond Eerste Heilige communie 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te 
Mariahout

27 september 09.00 uur 
Bedevaart Kevelaer

9 oktober 10.00 uur 
Eucharistieviering Onze Lieve Vrouw 
Presentatiekerk te Aarle-Rixtel waarna 
vrijwilligersmiddag

Agenda
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Geslaagd benefi etdiner Duchenne Heroes

Column vanuit Frankrijk
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Op de eerste plaats wil ik u mijn 
oprechte excuses aanbieden. De 
titel van deze column is hele-
maal niet bedoeld om ook maar 
het kleinste beetje van jaloezie 
te laten ontkiemen. Natuurlijk is 
het fijner om hier in Frankrijk in 
het zonnetje te werken aan mijn 
column dan in het koude noor-
den, maar toch, het blijft hard la-
beur. En vakantie is dan wel vrije 
tijd, maar wist u dat het woord 
‘school’ uit het Grieks komt en 
‘vrije tijd’ betekent? De Grieken 
hechtten veel waarde aan kennis. 
Ze gebruikten hun vrije tijd dus 
ook voor scholing en het verga-
ren van kennis. Dus wat dat be-
treft, lijk ik wel een beetje op de 
oude Grieken, ik werk hier in 
Frankrijk ook, en daarnaast lees 
ik veel als ik op vakantie ben. 
Alles om de Griekse cultuur hoog 
te houden. 
Maar omdat het wel vakantie is, 
ga ik het nu niet al te diepzinnig 
maken. Gewoon een paar leuke 
taalweetjes: Het meest vertaal-
de boek is de Bijbel (vertaald 
naar bijna 3.000 talen). Daarna 
komt de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 
Op de derde plaats een eervol-
le vermelding voor het verhaal 
‘Pinokkio’, vertaald naar bij-
na 300 talen. Er zijn overi-
gens ongeveer 7.000 
talen wereldwijd. 
Ikzelf spreek er 
6, dus ik heb 
nog wel wat 
s c h o l i n g 
te gaan. 
Sommige 
van die 
t a l e n 
verdwij-
nen soms 
ook. Het 
Ayapaneco 
(gesproken 
in Mexico) 
was bijna ver-
dwenen omdat 
de laatste twee 
moedertaalspre-

kers ruzie hadden en niet meer 
met elkaar wilden spreken. Om 
hun taal te redden hebben ze 
hun ruzie bijgelegd. Hoe het nu 
afgelopen is met de taal, is niet 
helemaal duidelijk. Het enige 
woord dat op ‘twaalf’ rijmt, is 
‘zwaalf’, wist u dat? Een rabar-
berbarbarabarbarbarenbaarden-
barbierbar is een bar waar barba-
ren met baarden naar de barbier 
(kapper) kunnen gaan, terwijl ze 
van de rabarber uit de bar van 
Barbara genieten.
Nu dat ik hier in Frankrijk ben; 
wist u dat er in sommige hand-
leidingen van apparaten de zin 
‘Servez à ce monsieur une bie-
re et des kiwis’ (geef die me-
neer een biertje en kiwi’s) staat? 
Dat is de zogenaamde Google 
Translate-zin. De klant stopt die 
zin in een tekst en de vertaler 
moet die zin er tijdens het verta-
len uithalen. Als dat niet gebeurt, 
dan weet de klant dat de vertaler 
Google Translate heeft gebruikt. 
En Google Translate gebruiken is 
eigenlijk hetzelfde als werken op 
vakantie. Dat hoort niet. Daarom 
dat ik nu ook stop en een glaasje 
wijn inschenk. Santé.  

Super bedankt voor jullie geweldige service!

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Aarle-Rixtel – Dineren voor het goe-
de doel. Dat deden afgelopen vrij-
dagavond de 70 deelnemers aan het 
benefietdiner in de Brabantse Kluis 
te Aarle-Rixtel. Dit diner was geor-
ganiseerd door Duchenne Heroes 
Laarbeek en Team Brabobikers4Roan 
in samenwerking met herberg de 
Brabantse Kluis om geld in te zamelen 
voor Duchenne Heroes.

Mountainbiketocht 
Duchenne Heroes is een zevendaag-
se mountainbiketocht van 500 of 
700 kilometers van Midden-Duitsland 
naar Nederland met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor de 
stichting Duchenne Parent Project. 
Team Brabobikers4Roan en Duchenne 
Heroes Laarbeek vertrekken, samen 
met negentig andere teams, vanuit 
Saarland. Duchenne Heroes Laarbeek-
lid Richard de Beer (Mariahout) fietst 
de tocht nu voor de vierde keer: “Ons 
team bestaat uit vier leden, team 
Brabobikers4Roan ook. Twee mecani-
ciens van TRIA fietsen ondersteunen 
ons. Het is een zware tocht met veel 
hoogtemeters. In mountainbikebe-
grippen zijn het zeven marathons. We 
starten op zondag 18 september en 
komen op zaterdag 24 september aan 
in Eindhoven.”

Duchenne Spierdystrofie 
Stichting Duchenne Heroes zet zich 
in om het toekomstperspectief van 

Duchenne patiënten te verbeteren. 
Met dit geld wordt onderzoek ge-
steund dat medicijnen zoekt om kin-
deren met Duchenne Spierdystrofie te 
genezen en een beter en langer leven 
te bieden. “Er is nog geen medicijn te-
gen deze spierziekte”, meldt Richard: 
“Vaak zitten kinderen tussen hun tien-
de en twaalfde levensjaar al in een rol-
stoel. Met onze actie proberen wij een 
steentje bij te dragen zodat Duchenne 
niet meer levensbedreigend is en deze 
kinderen langer kunnen leven.”

“Om deel te mogen nemen aan 
Duchenne Heroes betalen wij inschrijf-
geld”, aldus Brabobikers4Roan team-
lid Leo de Groot uit Lieshout: “Hiervan 
worden de organisatiekosten betaald. 
Daarnaast brengt iedere deelnemer 
minimaal €2.500,- sponsorgeld in. Dit 
bedrag wordt vrijwel in zijn geheel be-
steed aan onderzoek. Dit jaar is er tot 
nu toe in totaal al meer dan een mil-
joen sponsorgeld opgehaald.”

Sponsoren 
De teams zamelen geld in door mid-
del van diverse sponsoracties. Eén van 
deze acties is het benefietdiner in de 
Brabantse Kluis. Beide Duchenne-
teams hebben deze avond, in sa-
menwerking met uitbaatster Christa 
Migchels, georganiseerd. Richard: “Dit 
is nu de derde keer dat we hier het 
benefietdiner mogen houden. Daar 
zijn we heel blij mee. Het doel is om 
de sponsoren een lekker diner en een 
gezellige avond aan te bieden. Het 
hoeft niet de hele tijd over Duchenne 

te gaan. Dat wil een van onze gasten, 
Pepijn (16), ook niet. Hij heeft deze 
ziekte maar hij wil het ook nog ge-
woon leuk hebben.”

Rond 19.00 uur arriveren de eerste 
gasten. Zij worden in een sfeervol in-
gerichte Brabantse Kluis ontvangen 
met een drankje. Wanneer iedereen 
heeft plaatsgenomen aan de feestelijk 
gedekte tafels heet Richard de Beer in 
zijn openingswoord alle sponsoren van 
harte welkom en wenst iedereen een 
fijne avond. Daarna krijgen de gasten 
een heerlijk zes-gangendiner voor-
geschoteld, bestaande uit vlees- of 
visgerechten. 

Goed initiatief 
Sponsor Anne is erg te spreken over 
het Duchenne-initiatief: “Goed dat ie-
mand de moeite neemt om zich in te 
zetten voor anderen.” Sponsor Inge 
vult aan: “Het diner is ook een leuke 
manier van sponsoren: je sponsort een 
goed doel en je krijgt er een gezellige 
avond voor terug.” 

Ook Pepijns vader, Henk van der 
Heijden uit Helmond, is erg blij met 
het initiatief: “Zeker als je ziet dat er 
al resultaten zijn die deze ziekte ver-
tragen, dat biedt hoop.” Inmiddels is 
hij zo enthousiast dat hij dit jaar, voor 
de eerste keer deelneemt aan de tocht 
als teamlid van Duchenne Heroes 
Laarbeek: “Eigenlijk ben ik een echte 
‘Studio-Sporter’ maar ik doe nu toch 
mee omdat je niet altijd de anderen de 
ijzers uit het vuur kunt laten halen.”

Maandelijkse bijeenkomst Contactgroep Laarbeek
Lieshout - ZelfhulpVerbindt.nl houdt 
op dinsdagavond 26 juli de maan-
delijkse bijeenkomst voor ervarings-
genoten die leven in situaties van 
stress, overspannenheid, burn-out 
of andere (dreigende) uitval ver-
schijnselen door opgebouwde psy-
chische spanningen. De bijeenkomst 
is in het Fransiscushof, op het adres 
Fransiscushof 17 te Lieshout en duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang, 
koffie en thee zijn gratis. 

Signalen vanuit de samenleving geven 
aan dat veel mensen behoefte hebben 
aan onderling, persoonlijk contact met 
mensen die in dezelfde omstandighe-
den verkeren als zij. Mensen waarmee 
je in gesprek kunt gaan zonder uit te 
hoeven leggen wat je bezighoudt of 
hoe jij je voelt. Mensen die je niet het 
gevoel geven dat zij denken te we-
ten hoe jij alles aan moet pakken om 
(weer) de baas te worden in je eigen 
bestaan. Mensen zonder vooroorde-
len met de voeten ‘in de turf’. Die zelf 

ervaren hebben hoe door delen van 
die ervaring, het actief inzetten van 
eigen kracht, met behoud van zelfre-
gie, het leven naar eigen wens weer 
aan te passen is. Een fijne manier om 
meer greep te krijgen op je leven en 
welzijn is het vrijwillig deelnemen aan 
onze bijeenkomsten met gelijkgestem-
den. En elkaar in de gelegenheid te 
stellen samen structureel in gesprek te 
gaan over ieders welbevinden, ervaren 
klachten of andere beperkte mogelijk-
heden. Contactgroep Laarbeek wordt 
begeleid door een gekwalificeerde lot-
genoot die het proces bewaakt. Een 
proces waarbij we allemaal leren van 
elkaar en waar op respectvolle en ge-
lijkwaardige wijze met elkaar anoniem 
wordt omgegaan. Deelnemers kunnen 
op basis van hun ervaringen vertel-
len wat bij hen heeft gewerkt en een 
gunstig effect had op hun herstelpro-
ces. Daarnaast is elke deelnemer vrij, 
op basis van ideeën en ervaringen 
van anderen, voor zichzelf eens uit te 
proberen wat hij/zij wil. Iedereen leert 

van elkaar en de regie ligt volledig bij 
de deelnemer(s) zelf. Onze bijeen-
komsten zijn géén demotiverende, 
sentimentele of trieste klaaguurtjes. 
In tegendeel, met ruimte voor ieders 
inbreng en wederzijds respect, gaat 
het er gezellig aan toe. De mooiste 
en sterkste kracht van de mens wordt 
uitgedaagd en/of ge(re)activeert voor 
eigen herstel: wilskracht.

Praten met een lotgenoot helpt echt je 
zelfbeeld positief te herstellen; makke-
lijker om te gaan met de situatie waar-
in je leeft; en het zonder schuldgevoel 
weer maken van keuzes voor jezelf.

Wilt u meer informatie of zich aanmel-
den dan kan dat via: Ben Rooijakkers, 
Telefoonnummer: 06-51915657 en 
E-mail: ben@zelfhulpverbindt.nl. 
Wilt u direct in contact komen met 
iemand die hetzelfde meemaakt of 
heeft meegemaakt in een situatie 
waarin u nu verkeerd, kijk dan op 
www.zelfregietool.nl.
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Uitleg van recept:

Week de gelatineblaadjes in koud water. Kook 
de room op met de suiker en munt, dek het 
mengsel af, zet de pan van het vuur en laat 
het 30 min trekken. Zeef de room, breng hem 
opnieuw op temperatuur (< 80ºC!) en voeg, 
al goed roerende, de uitgeknepen gelatine 
en eidooier toe. Warm nog even door tot 
het eigeel gaat binden. Meng het geheel 
heel goed door. Stort de panna cotta in 
ingevette vormpjes  en laat ze opstijven 
in de koeling. Breng het water aan de kook, los 
de suiker er in op en laat de siroop afkoelen in 
de koeling. Maak de aardbeien schoon, snijd ze in 4 stukken 
en voeg deze bij de suikersiroop. Druppel er wat citroensap op. Verwarm de rosé 
champagne en kook het in tot de helft. Voeg de suiker toe en laat afkoelen. Stort 
de panna cotta in het midden van een diep bord, dresseer er de gemarineerde 
aardbeien op en schenk rondom de rosé champagne. Garneer af met aardbeien 
(gehalveerd) door deze als een kring om de panna cotta te plaatsen.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

de koeling. Maak de aardbeien schoon, snijd ze in 4 stukken 

Ingrediënten5 gr gelatineblaadjes3 dl slagroom65 gr suiker65 gr eidooiers (5st)3 takjes munt0,5 dl water75 gr suiker150 gr aardbeien0,5 citroen (sap)4 dl rosé champagne100 gr suiker500 gr mooie aardbeien

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Het is zomer... de jeugd speelt weer buiten.

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Ton DerksWilly van Osch

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 
vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 0492-
338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274 (voor spoed druk 1)
Huisartsenpraktijk Hentenaar, tel:
0499-422828

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111 Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555 Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000 Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 
St. Anna Ziekenhuis
Tel. 040-2864040 Bezoektijden van
14.00-14.45 uur en 19.00-20.00 uur

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

SudokuHard

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ALANYA
ALGARVE
ANTALYA
BARCELONA
BLANES
BODRUM
BRETAGNE

CORFU
CORSICA
DORDOGNE
HURGHADA
IBIZA
KOS
KRETA

LARNACA
LESBOS
LISSABON
MADEIRA
MALLORCA
NICOSIA
PAPHOS

POREC
PORTO
PROVENCE
SARDINIE
SICILIE
TIROL
ZAKYNTHOS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

WASKNIJPERS BLIKOPENER DRINKBEKER
VUILNISZAK WATERKOKEN DOMPELAAR
PANNENLAP SNIJPLANK ZWEMBROEK
AFWASBAK BROODMES SPIRITUS
THEEDOEK VAATDOEK THEEPOT
WASLIJN BADJAS BESTEK
BIKINI BORDEN GLAZEN
BEZEM DWEIL EMMER
FOLIE GRILL SPONS
JAS

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

BLØF Openluchttheater

Panna Cotta met gemarineerde 
aardbeien (4 personen)
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Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Johan Maas 

Aarle-Rixtel - Aan de Helmondseweg 
7a in Aarle-Rixtel is vrijdagmiddag 
'Fit in Aarle' geopend door burge-
meester Frank van der Meijden. De 
MooiLaarbeekKrant sprak eigenares-
se Ellen Tappel voorafgaand aan het 
openingsweekend en kwam zaterdag 
in beweging om zelf een kijkje te 
nemen… 

“Ik zie altijd kansen”
Waarschijnlijk zit de passie voor sport in 
de genen van Ellen Tappel. Na Lifestyle 
center Laarbeek (LcL), met 2600 le-
den, in Beek en Donk is ze gestart met 
sportschool 'Fit in Aarle'. Ellen vertelt 
gedreven: “Mensen moeten sporten 
een kans geven, of je nu maat 34 of 54 
hebt. Je zult eerst moe worden, maar 

daarna haal je er energie uit. Ik kan 
mensen niet beter maken, maar wel 
zorgen voor een gezondere leefstijl. 
Om in Aarle-Rixtel iets te starten kwam 
op mijn pad. Mijn man en ik zagen kan-
sen en dachten: 'Dat moeten we doen, 
zeker nu we zelf eindelijk in Aarle-Rixtel 
wonen'!”

“Het is geen 2e LcL”
Er is bewust voor gekozen om van 'Fit 
in Aarle' geen tweede Lifestyle center 
Laarbeek te maken. Ellen legt uit: ”Dat 
wat we hier bieden, doen we goed! De 
sfeer, de inrichting, de verzorgde uit-
straling. We richten ons op de sporter 
van 16 jaar en ouder. Je kunt 'Fit in 
Aarle' zien als een vereenvoudigde ver-
sie van LcL, omdat hier alleen fitness is 
en geen groepslessen worden gegeven. 
Ook is het pand echt anders: er zijn 
bijvoorbeeld wél kleedruimtes, maar je 
kunt hier niet douchen. Maar dat ziet 
de sporter terug in de prijs. Want waar 

kun jij voor 20 euro per maand sporten? 
Als je het omrekent, is het nog geen 66 
cent per dag. En de fysiotherapeut en 
de diëtist komen hier ook een aantal 
dagdelen.”

Rondje sportschool
In de sportschool vertelt Coen Pieters, 
die gastheer is in Aarle: “Ik ben een fit-
nesser in hart en nieren. Ik hou van deze 
kleinschaligheid en vind het een mooie, 

nette fitnessruimte!” Dat beaamt zijn 
collega Milan van der Burgt die ook vol 
enthousiasme als fitnessinstructeur aan 
de slag gaat. Kevin Slaats (17) is onder-
tussen als sporter bezig met 'arm ex-
tensions' en komt daarvoor speciaal uit 
Helmond. Hij vertelt: "Ik kies voor het 
kleinschalige, waar iedereen zijn ding 
kan doen. Mensen kennen elkaar hier.” 
Ook Tonny Verbakel (65) is blij met de 
komst van 'Fit in Aarle': “Ik voel me 

hier thuis. Nadat ik gestopt ben met ro-
ken, wilde ik meer sporten om die extra 
pondjes er weer af te krijgen. Dat lukt 
me door hier weer te kunnen fietsen, 
roeien, de loopband, de crosstrainer ...”

Ga kijken en sporten!
De uitnodiging van Ellen Tappel ligt 
er! Kom gewoon binnenlopen, ook in 
Aarle-Rixtel en geef sporten een kans! 
Zie ook: www.fitinaarle.nl.

Ulteam
Die droom om al voetballend rijk te 
worden duurde bij mij niet zo lang. 
Om opgepikt te worden door de 
Piet de Vissers van deze wereld moet 
je minstens een basisplek in een 
standaardelftal veroveren. Ik mag dan 
wel de lengte mee hebben. Ik ben net 
zo traag als een vergunningsaanvraag 
bij de Gemeente Laarbeek. Daarbij komt 
mijn draaicirkel aardig in de buurt van 
een JSF. Logisch dat ik dus altijd in de 
prullenbakkenteams van de voetbalclub 
terecht kwam. Uiteindelijk heb ik mijn 
plek gevonden in de seniorencompetitie, 
en wel bij Het Negende. Om toegelaten 
te worden tot deze grootmacht moest 
ik een jaar als grensrechter door het 
leven. Nadat je deze ontgroening 
doorstaan hebt, openen de poorten 
van het voetbalparadijs. Te beginnen 
met de trainingen. Het is daar niet meer 
verplicht om wekelijks aan te treden op 
de trainingsvelden. Sterker nog, je hoeft 
je niet eens af te melden als je net lekker 
je Pokémon-rondje aan het lopen bent. 
Niemand die erom maalt als je niet in de 
kleedlokalen 
verschijnt. 
Je
 

absentie heeft zelfs geen enkele 
consequentie voor de wedstrijd op 
zondagmorgen. De coach van het team is 
namelijk zo galant om op zaterdagavond 
de opstelling op een bierviltje te 
presenteren. Niet dat het uitmaakt. Toch 
niemand houdt rekening of hij die laatste 
13 biertjes wel of niet zou moet drinken. 
Het verzamelen vindt veelal plaats in 
de kantine. Om nog snel even een tosti 
en een flesje Aquarius als ontbijt naar 
binnen te werken. Na een klerenwissel 
is het tijd voor de warming-up. Of beter 
gezegd, met zes ballen tegelijkertijd 
op 1 keeper intrappen. Die spiertjes 
rekken in de wedstrijd vanzelf wel lijkt 
het motto. Dan treedt de formatie 
standaard aan op het verst gelegen 
weiland. Na driekwart uur gevoed met 
een bloedhete thee en een te slechte 
mop, om de tweede helft te vervolgen. 
Het laatste fluitsignaal bevestigt de 
veelvoorkomende handbaluitslag: 6-5 
winst. Om dat te vieren heeft de Man 
of The Match van de vorige wedstrijd 
voor een alcoholische versnapering 
gezorgd. Dit blijkt voor velen de aftrap 
van een gemoedelijk middagje in de 
voetbalkantine. Mijn conclusie? Een 
profvoetbalcarrière wordt bij velen al 
op vroege leeftijd onderuitgehaald. 
Maar wat is er nu mooier dan deel 
uitmaken van een vriendenteam dat 
leunt op twintig signaturen, akelig 
gearomatiseerde kleedlokalen en een 
kofferbak vol plezier? Sparta’25 9 is de 
naam, aangenaam!

Joey van der Leemputten

COLUMNVrijwilligerspenning voor Bert 
van Geffen en Laura Steegs 

Uw veelzijdige vakman in Laarbeek

Klaproosstraat 24    Beek en Donk    0492 - 231146    06 - 15313107
rogierbruines@klussenier.nl    www.klussenier.nl

Schilderen    Keukens    Zonwering 
Onderhoud    Tuin    Badkamer

Rogier Bruines

Laura en Bert te midden van hun partners en de delegatie vanuit de gemeente na de uitreiking van de vrijwilligerspenning 

Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout – Laura Steegs-de Louw 
en Bert van Geffen ontvingen giste-
ren uit handen van wethouder Frans 
van Zeeland de Vrijwilligerspenning 
Laarbeek. Zij kregen deze onderschei-
ding ter gelegenehid van hun afscheid 
als bestuurslid van Judoclub Avanti in 
Lieshout. 

Avanti 
Judoclub Avanti is opgericht op 31 mei 
1980. Sindsdien zijn er veel judoka’s ge-
weest en diverse trainers. Het bestuur 
bleef lange tijd ongewijzigd. De judo-
club telt momenteel zo’n 53 leden in de 
leeftijd van 4-22 jaar. Wekelijks wordt er 
getraind en door het jaar heen neemt de 
judoclub deel aan het lage bandentoer-
nooi. Dit is een samenwerkingsverband 
met verschillende judoclubs uit de regio. 

Gedurende een periode van 9 maanden 
wordt er elke maand een toernooi geor-
ganiseerd door een judoclub. De deel-
nemende judoclubs komen uit Lieshout, 
Beek en Donk, Mariahout, Mierlo, 
Bakel, Helmond, Gemert, Keldonk en 
Boerdonk. 

Bert van Geffen
Bert is ruim 25 jaar geleden toegetreden 
tot het bestuur van judoclub Avanti. Toen 
hij de functie van penningmeester over-
nam zat de club in de rode cijfers. Mede 
door zijn boekhoudkundige kwaliteiten 
zorgde hij ervoor dat de club van een ne-
gatief saldo naar een positief saldo ging. 
Als bestuurslid is hij ook betrokken bij de 
organisatie van het jaarlijks judotoernooi 
in Lieshout. Ondanks het feit dat Bert niet 
zo bekend is met de diverse judotechnie-
ken weet hij de kinderen tijdens een toer-
nooi enorm te stimuleren en te steunen. 

Verder maakt hij zich verdienstelijk met 
het verzorgen van de nieuwsbrief die 4 
keer per jaar verschijnt. 

Laura Steegs-de Louw 
Ruim 20 jaar geleden trad Laura toe tot 
het bestuur als secretaris. Zij is iemand 
die van aanpakken weet. Naast haar 
secretariële werkzaamheden zorgde zij 
samen met de penningmeester, Bert, 
voor het kopen van judopakken, het 
innen van geld voor de judotoernooien, 
de registratie van judotoernooien, de 
mailing met andere clubs. Bovendien 
stelde ze zich beschikbaar om op de 
kinderen van de judotrainers te passen 
en om de kinderen in de gaten te hou-
den die al eerder in de sporthal aanwe-
zig waren. 

Ook Laura is niet zo bekend met de di-
verse judotechnieken, maar toch weet 

ook zij de kinderen tijdens een toernooi 
enorm te stimuleren en te steunen. 

Laura en Bert zijn wekelijks zo’n 2 tot 3 
uur aanwezig bij de judolessen. Onder 
andere zorgen zij ervoor dat de judo-
matten op tijd klaarliggen. 

Neerleggen bestuursfunctie
Na al die jaren is voor deze twee vrijwil-
ligers de tijd gekomen dat ze hun functie 
in het bestuur gaan neerleggen. Wel blij-
ven zij bereid om te komen helpen bij het 
jaarlijks judotoernooi of, indien er vragen 
zijn over het organiseren van bepaalde 
activiteiten, de club van advies te dienen. 

Ellen Tappel opent 'Fit in Aarle'

"Geef sporten een kans" 

Ik kan mensen niet beter 
maken, maar wel zorgen 

voor een gezondere leefstijl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

1+1
GRATIS

1.49

1.50
2 stuks

1+1
GRATIS

1.00
liter 0.44

3 fl essen

1.59
kilo 10.60

2 repen

9.49
liter 1.32

W 29 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 juli 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Puschkin vodka mix*
red sky of black vodka

fl es 700 ml.

10.99

Gin Harpoon 
London dry gin*

fl es 700 ml.

9.99

mijn slijterij

Crystal Clear
pak/fl es 1500 ml.

Mona pudding of intense vla
beker 450 ml.

pak 750 ml.
2 stuks naar keuze

2.82-3.10

Wagner big pizza
alle soorten

Kornuit of Grolsch bier*
krat 16 fl esjes à 45 cl.
krat 24 fl esjes à 30 cl.

krat 4x6 fl esjes à 30 cl.

14.99-15.76

Raak gazeuse
3 fl essen à 750 ml.

1.14-1.38

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl essen Crystal Clear sparkling 

lemon à 1500 ml. van 2.58 voor 1.29

Verkade chocolade
2 repen à 75 gram

2.38

Gemengd gehakt
kilo

4.99

3.49

10.99

8.99
liter 12.84

7.99
liter 11.41

ECHTE BAKKERSKWALITEIT
Boonacker Goud wit-, tarwe- 

of volkorenbrood
heel, gesneden

2.29

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Wagner big pizza 
BBQ chicken à 420 gram 

van 5.90 voor 2.95

(maximaal 3 kratten per klant)
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Ondernemend Laarbeek proost op de zomer 

Bedrijf: Jansen Kappers
In gesprek met: Wieteke Jansen
Locatie: Piet van Thielplein 34, 
 Beek en Donk

Redacteur:  Trudi Orbon-Kanters 

Op de Facebook-pagina van Jansen Kappers 
staan indrukwekkende foto’s van de Amsterdam 
Fashionweek. De foto’s zijn afkomstig van de 
Beek en Donkse haarstyliste Wieteke Jansen die 
van 8 tot en met 10 juli aanwezig was op hét 
evenement in de modewereld van de Benelux.
Achter de schermen werkte ze mee aan de 
shows van grote ontwerpers als Tony Cohen en 
Monique Collignon. Een broedplaats van crea-
tiviteit waar een kunstenares als Wieteke haar 
passie deelde met gelijkgestemden.

Je bent net 2 dagen terug uit Amsterdam. Hoe 
was het?
“Oh, geweldig”, begint Wieteke. “Ik hou van 
haren en ik hou van mensen. Wat is het dan fijn 
om dit te mogen meemaken, om te groeien, te 
leren en dit te delen met anderen.” Het enthou-
siasme en de liefde voor het vak spat ervan af. 
Ze vertelt: “Je zou verwachten dat tijdens zo’n 
evenement de ego’s gaan opspelen. Ik vind het 
fijn om tussen de mensen te staan. Tijdens deze 
dagen heb ik gemerkt dat het een fantastisch sa-
menspel was.”  

Hoe ging het eraan toe achter de schermen?
Wieteke: “Heel duidelijk. Heel strak. Maar er was 
ook veel respect. Krachten werden gebundeld en 
men hielp elkaar waar nodig. Zo was ik met mijn 
team bezig om modellen te voorzien van toren-
hoge lila pruiken. Met nog maar 10 minuten op 
de klok, waren we pas op de helft. Stress! Direct 
hielpen andere teams ons. Door dit samenspel 
waren we precies op tijd klaar voor de start van 
de show.

Wat heb je meegenomen naar huis?
“Een dikke, vette glimlach”, straalt Wieteke. “En 
veel inspiratie. Want als je zoveel mensen ont-
moet, waarbij ieder zijn of haar eigen kwaliteiten 
heeft, neem je altijd weer nieuwe technieken mee 
naar huis.” 

Ga je de opgedane trends en technieken aan het 
team van Jansen Kappers leren?
Ze knikt: “Natuurlijk ga ik deze ervaring met ze 
delen. Toch heeft elke medewerker haar eigen 
specialiteit. We helpen elkaar zodat we het bes-
te advies kunnen geven. Daar profiteert de klant 
van.” Net op dat moment wordt er op de deur 
geklopt. Een collega verzoekt Wieteke om te ko-
men kijken naar haar klant. Ons gesprek vindt 
plaats terwijl mevrouw rustig een kopje koffie 
drinkt en wacht totdat de inwerktijd van de verf is 
verstreken. Ondertussen houdt haar collega een 
oogje in het zeil. Ze vermoedt nu dat de verf er al 
uitgespoeld mag worden. Als ze terugkomt, lacht 
Wieteke ontspannen: “Je ziet, we zijn goed op 
elkaar ingespeeld.”

Welke bijzondere techniek biedt Jansen Kappers 
op dit moment?
“Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwingen. Op 
dit moment is Slow Coloring een gezonde manier 
om het haar te ontkleuren. Normaal gesproken 
beschadigt ontkleuren het haar en heeft een na-
delige invloed op de kleur. Slow Coloring gebeurt 
langzaam waardoor de kwaliteit van het haar en 
de kleur intact blijven. We hebben er al veel klan-
ten blij mee gemaakt.”

Bij Jansen Kappers kunt u met of zonder voor-
afgaande afspraak terecht. De haarstudio be-
vindt zich op het Piet van Thielplein 34 in Beek 
en Donk. Wenst u een afspraak? Belt u dan 
0492-461268 of reserveer online via www.
jansenkappers.nl. De foto’s van de Amsterdam 
Fashionweek en de laatste nieuwtjes vindt u op 
de Facebook-pagina van Jansen Kappers.

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

IN GESPREK MET...  JANSEN KAPPERS

www.pacovers.nl / info@pacovers.nl
Beekerheide 6, 5741 HC Beek en Donk

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:
• afdekzeilen • vrachtwagenzeilen • bootkappen • agrarische 

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat

Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Ruim 125 Laarbeekse 
ondernemers proostten vorige week 
bij Outdoor Laarbeek op de zomer. 
Ondernemersclub Vier hield haar tra-
ditionele zomerbarbecue, die jaarlijks 
door vele ondernemers wordt bezocht. 

Dit keer was het aan Outdoor Laarbeek 
om te laten zien op wat voor prachtige 
locatie zij zitten. In samenwerking met 
De Koppelen Catering werd de barbe-
cue geregeld. De avond stond vooral 
in het teken van informeel, gezellig 
samenzijn. 

Na de zomer vinden er weer tal van ac-
tiviteiten plaats van Ondernemersclub 
Vier. Nieuwsgierig? Neem alvast een 
kijkje op de website: 
www.vierlaarbeek.nl. 



Donderdag 21 juli 201610 

Bedrijf:             Danny Sarton Schilderwerken
In gesprek met:  Danny Sarton, Wim Stevens en  
            Robert Hellings
Gesprekslocatie: De Pastorie, 
            Dorpsstraat Aarle-Rixtel
Redacteur:         Mariëlle de Beer

“Een warme jas omarmt het gebouw”

In het monumentale pand van De Pastorie 
Wonen • Zorg • Welzijn wordt hard gewerkt. 
Over enkele weken betrekken de eerste be-
woners hun spiksplinternieuwe (zorg)appar-
tement aan de Dorpsstraat in het hartje van 
Aarle-Rixtel. Het pand ademt een warme sfeer 
uit, niet in de laatste plaats door de gekozen 
kleuren voor het schilderwerk binnen en bui-
ten. De redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
spreekt met schilder Danny Sarton, verant-
woordelijk voor de uitvoering van het schil-
derwerk, met architect Wim Stevens en met 
Robert Hellings van Iris Vastgoed B.V. over 
onder andere de visie achter de kleurstelling.

Wim, welke veranderingen heeft het pand aan 
de buitenkant ondergaan?
“In overleg met de monumentencommissie zijn 
de raampartijen aan de zijkant van het pand 
veranderd. Omdat er in het pand units aange-
bracht dienden te worden, is er gekozen voor 
zogenaamde ‘spiegelstukken’. Dit houdt in dat 
een evenredig aantal ramen is dichtgemetseld 
maar wel op zo’n manier dat het ritme qua ra-
men doorgetrokken blijft.”

Ook qua kleur verandert het pand. Welke visie 
ligt hieraan ten grondslag?
“De kleuren moesten zoveel mogelijk aanslui-
ten bij het metselwerk van de oude pastorie”, 
vertelt de architect. “Op die manier creëer je 
eenheid. Ik heb de vergelijking gemaakt met 
een jas: De buitenzijde van het pand draagt een 
krachtige kleur en de binnenzijde (‘de voering’) 

is licht en vriendelijk. Een lichte kleur zorgt niet 
alleen voor sfeer en eenheid op de binnenplaats 
zelf maar geeft ook in de woonunits beter licht 
en zorgt ook op donkere dagen voor een aan-
gename leefomgeving.” 

En daar kom jij in beeld voor de uitvoering 
Danny?
“Klopt helemaal”, lacht Danny. “Ik heb sa-
men met Wim en Robert meegedacht over de 
kleuren die passen bij de visie van ‘de jas’. De 
hoofdentree is voorzien van een nieuwe, war-
me ‘ossenbloedkleur’. Voor de buitenkant van 
de jas is gekozen voor ‘warm bruin’ en voor de 
voering (de binnenkant) is de kleur ‘warm wit’ 
gekozen. Toekomstige bewoners moeten een 
warm en huiselijk gevoel krijgen hier - zowel 
binnen als buiten - en daar dragen deze kleuren 
zeker aan bij.” 

Danny, kun je iets meer over jezelf vertellen?
“Ik ben sinds negen jaar zelfstandig werkzaam 
onder de naam Danny Sarton Schilderwerken. 
Sinds anderhalf jaar ben ik gevestigd in Beek 
en Donk aan de Trentstraat. Ik ben een erkend 
leerbedrijf voor leerling-schilders en zit in het 
bestuur van dé Schildersvakschool in Mierlo, 
welke school ik zes jaar geleden mee heb op-
gericht. Samen met mijn schoonvader, 1 vast 
personeelslid en 1 leerling-schilder ben ik werk-
zaam binnen Laarbeek en omstreken.”

Ben je gespecialiseerd in het opknappen van 
oude panden?
“Nee, niet specifiek”, vervolgt Danny. “Ik werk 
allround en ik beoefen het schildersvak in al 
zijn facetten. Hier in De Pastorie verzorgen we 
niet alleen het buitenschilderwerk. Ook bin-
nen hebben we alles geschilderd. We hebben 
daarbij gewerkt met verschillende kleuren en 
met verschillende materialen; ook dat geeft 
een warme sfeer. Behalve schilderen hebben 
we behangen en glas vervangen. In dit geval 

wel specialistisch want het betrof niet zomaar 
een ruitje maar zogenaamd ‘getrokken monu-
mentaal glas’ dat je aantreft in een rijksmonu-
ment”, legt Danny uit. 

Tot slot; ligt de verbouwing op schema Robert?
“De eerste bewoners nemen hun intrek op 1 
augustus. We werken er samen met de aan-
nemer en de huurder hard aan om alles op tijd 
klaar te hebben. Het wordt erg mooi en we zijn 
trots op het resultaat. We merken dit terug in 
het enthousiasme van de mensen die erbij be-
trokken zijn en dat is fijn. Het is ook mooi om 

te zien hoe Danny en zijn mannen hieraan een 
vakkundige en enthousiaste bijdrage leveren!”

Wilt u kennismaken met Danny? Bel dan 06-
23345759 of ga naar www.dsschilderwerken.nl.
Danny Sarton Schilderwerken is gevestigd 
in Beek en Donk aan de Trentstraat 36. Wilt 
u architect Wim Stevens om zijn visie vra-
gen? Dan belt u 073-6420062 of u mailt naar 
info@stevensbeheer.nl. Iris Vastgoed B.V. is ge-
vestigd in Beek en Donk aan de Nachtegaallaan 
2. U kunt Robert Hellings bereiken op tele-
foonnummer 06-51315563.

Vlnr. Wim Stevens, Robert Hellings en Danny Sarton voor de gedeeltelijk geschilderde buitenzijde van De Pastorie

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

OP DE KOFFIE BIJ...  DANNY SARTON SCHILDERWERKEN

Geslaagde jubileum Fotopuzzel-
tocht TTV Een en Twintig
Beek en Donk - De jubileum 
Fotopuzzeldagtocht die  T.T.V. ‘Een 
en Twintig’ in verband met het 
25-jarige jubileum hield, werd door 
ongeveer 100 liefhebbers gereden. 
Zij hebben ook nu weer veel posi-
tieve reacties mogen ontvangen bij 
de trekking na afloop.

Voor een juiste invulling van het for-
mulier had U de nummers in deze 
volgorde moeten noteren: 
Startplaats Beek en Donk: 9, 6, 2, 3, 
15, 13, 5, 1, 10, 8, 4, 11, 12, 14, 
7, 16.

Door loting zijn de volgende prijs-
winnaars aangewezen:
1e prijs €50,00; Gonnie v/d Linden, 
ZR Persoonssrt 12, Mariahout
2e prijs €25,00; Cor Engels, Burg. 
Seelenlaan 42, Beek en Donk

3e en 4e prijs, €12,50 Harrie Sleegers, 
Den Elding 134, Gemert, Gerry 
Dekkers, De Melter 10, Lieshout

De prijzen worden zo spoedig moge-
lijk afgegeven of opgestuurd.

T.T.V. Een en Twintig feliciteert de 
winnaars met hun prijs en bedankt 
alle deelnemers voor het meedoen. 
Verder bedanken zij de mensen van 
de verkoopadressen, Drogisterij 
Ceelen, Bloemenboetiek ‘De 4 sei-
zoenen’, Snackbar ‘De beemd’, Fam. 
Van Uden in Mariahout en Cafetaria 
De Kiosk in Lieshout voor de gedane 
moeite.

Tevens hopen zij dat u de fotopuz-
zeltocht promoot bij uw familiele-
den zodat ze volgend jaar nog meer 
deelnemers mogen verwelkomen.

Laarbeek - Voor Scouting Beek en 
Donk zijn ze op zoek naar leiding 
voor de speltakken de Welpen (7 
tot 11 jaar), en de scouts (11 tot 
14 jaar). 

Clubtijden zijn voor de welpen op 
zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur en 
voor de scouts op donderdag van 
19.00 tot 21.00 uur. De leiding 
organiseert het wekelijkse pro-
gramma. Voor meer informatie zie 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Voor een 32-jarige vrouwelijke 
bewoner van woonvoorziening 
de Bleek zoeken zij een vrijwilliger 

die haar met regelmaat kan leren 
fietsen. Startend op het terrein van 
de woonvoorziening. Geduld, mo-
tivatie en regelmaat zijn belangrijk.

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

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Lieshout/Mariahout – De leden 
en leiding van Scouting Lieshout 
– Mariahout hebben zaterdag 16 
juli gezamenlijk het seizoen suc-
cesvol afgesloten. Het seizoen 
2015 – 2016 was voor Scouting 
Lieshout – Mariahout dan ook 
echt een seizoen met een gouden 
randje.

Het weer was zaterdagmiddag 
16 juli wederom perfect voor de 
seizoensafsluiting. De leiding van 
Scouting Lieshout – Mariahout had 
voor de ruim 80 aanwezige leden 
en ouders een viertal ludieke spel-
letjes en opdrachten ingericht op 
het scouting terrein. Deze activitei-
ten vormden de ingrediënten voor 
een gezellige afsluiting van het 
seizoen 2015-2016. Voorafgaand 
aan de georganiseerde activiteiten 
werd er volop gebruik gemaakt 
van de altijd aanwezige kabelbaan 
met klimtoren en het, voor de ge-
legenheid geregelde, luchtkussen.

De aanwezigen werden in vier 
groepen verdeeld waarna iedere 
groep per activiteit ongeveer 20 
minuten de tijd kreeg om vervol-
gens roulerend alle vier de spelle-
tjes en activiteiten uit te voeren. 
Met name het spel ‘honkbal met 
natte honken’ werd zéér enthou-
siast door de leden en hun ouders 
gespeeld. Het spel is een variant 
op het bekende honkbal, waar-
bij wordt gespeeld met een grote 
bal en roeispaan in plaats van een 
knuppel en kleine bal. Verder be-
staan de honken niet uit de gebrui-
kelijke kleine matjes, maar uit een 
buikschuifbaan (zeil ingesmeerd 
met groene zeep) met op het einde 

een zwembadje gevuld met water; 
een garantie voor een spetterend 
spektakel. 

Ook het grote twisterspel, wat met 
wel 10 personen tegelijk gespeeld 
kon worden, viel in de smaak bij de 
leden. In vele rare kronkels en over 
elkaar heen buitelend probeerden 
de spelers met handen en voeten 
op de juiste kleur uit te komen. 
Afgekoeld kon er worden met 
spons-bal; een variant op het be-
kende trefbal. Afhankelijk van het 
doel om nat te worden of droog 
te blijven, kunnen de spelers pro-
beren om de natte sponzen op te 
vangen of te ontwijken.

Aan het eind van de middag werd 
de opkomst afgesloten met een 
verkoelend ijsje.  Hierbij was ook 
het moment gekomen om dan ook 

echt afscheid te nemen van Astrid 
Hagelaars en Hetty Prinsen. Astrid 
en Hetty namen afscheid van ‘hun’ 
bevers en de leden die de afgelo-
pen jaren via Astrid en Hetty van 
de Bevers doorgestroomd zijn naar 
de Welpen, Scouts en zelfs de 
Explorers. 
 
Leiding en Bestuur van Scouting 
Lieshout – Mariahout zijn alweer 
gestart met de voorbereidingen 
voor het seizoen 2016 – 2017, 
maar gaan nu ook zelf eerst ge-
nieten van de zomervakantie. 
Iedereen die het afgelopen sei-
zoen tot een succes gemaakt heb-
ben willen zij nogmaals hartelijk 
danken. 

Vanaf 7 september starten ze weer 
met hernieuwde energie met sei-
zoen 2016-2017.

Scouting Lieshout – Mariahout sluit uiterst 
succesvol seizoen af

Rick Hendriks verovert een honk bij het spelen van ‘honkbal met natte honken’
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Fl eur en Sem 
Merks 

Twee jaar geleden kwam Monique 
voor een korte break naar Finca-
Erbalunga. Zómaar uit het niets, 
ontving ik een spontane boeking 
voor het gastenverblijf… voor één 
persoon. Monique wilde graag worden 
opgehaald van luchthaven Alicante, 
dus stond ik met een naambordje te 
zwaaien in de aankomsthal. Tijdens de 
rit naar Lliber vertelde ze honderduit en 
ondanks het leeftijdverschil hadden we 
zóveel overeenkomsten. Waarom ze 
even weg moest uit haar habitat werd 
al snel duidelijk. Ze zat op dood spoor. 
Een kruispunt in haar leven terwijl ze 
niet wist hoe nu verder. Een mozaïek- 
en een schilderworkshop maakten 
haar hoofd leeg, de zon bruinde haar 
huid, ze genoot van het uitzicht, de 
omgeving en de oppepgesprekken 
waar mijn man zo goed in is: “Wees 
benieuwd waar het leven je naar toe 
brengt en hoe het verder met je gaat. 
Go with the flow. Een crisis betekent 
verandering en chaos brengt je op een 
nieuw pad”. Toen ik haar terugbracht 
naar de luchthaven kon ze weer 
lachen. Ik had er alle vertrouwen in dat 
het haar goed zou gaan…
Een paar dagen daarna ontmoette 
Monique een snoepje-van-een-man 
waarmee ze maar liefst acht dagen 
lang carnaval ging vieren. Ze werden 
stápel verliefd. Dat hoefde Monique 
niet te vertellen want het spátte van 
haar facebooksite af. Samen gingen 

ze naar de Stad-van-de-liefde en 
op de trappen van de Sacre-Coeur 
werd Monique ten huwelijk gevraagd 
terwijl twee tortelduifjes om hun heen 
scharrelden en een straatmuzikant 
de juiste snaar wist te roeren. Hoe 
romantisch…
Natuurlijk vond Monique dat hij 
Finca-Erbalunga moest leren kennen, 
dus zómaar uit het niets, ontving 
ik een spontane boeking voor het 
gastenverblijf… voor twéé personen! 
Een trouwdatum werd geprikt en het 
bruiloftsfeest moest plaatsvinden in 
de amandelboomgaard van Finca-
Erbalunga. Onlangs was het zover; de 
bruiloft van Chris&Monique, waarvoor 
ons landgoed was omgetoverd tot een 
sprookje. Gasten werden ingevlogen 
en ondergebracht in het nabijgelegen 
Jalón/Xaló. Alles en iedereen was 
wit, behálve de rode loper. Er was 
een Mariachi over vanuit Valencia, 
een band vanuit Benidorm, een 
bruiloftstaart, champagnetoren en een 
walking-dinner door een plaatselijke 
cateraar verzorgd. Natuurlijk konden 
de twee witte duiven niet ontbreken die 

na de huwelijksceremonie hun vrijheid 
kregen. Om dát geregeld te krijgen was 
mijn man in het dorp gaan informeren. 
Já… daar wisten ze wel iemand waar 
we twee duiven konden regelen. Nee 
geen duiven, WITTE duiven! Geen 
probleem. Die zouden ze gewoon wit 
spuiten. En dat geschiedde. De duiven 
vonden de bruiloft blijkbaar gezellig 
want ze hebben nog dagenlang op 
het landgoed rondgehangen. Al met 
al was het een supergeslaagde bruiloft 
waar velen met plezier op terug kijken. 
Ik in ieder geval zeker! 
Adios… Ik wens Chris&Monique een 
romantische toekomst toe en groet 
Laarbeek met Spaanse zonnestralen. 

Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost
Monique

spanje

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

GEVONDEN
Sleutels 3 stuks aan ringetje gevonden 
(Berkendijkje, Beek en Donk) met bruinler-
en label, met daarop de naam ‘Rene’. Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek

Sleutelbos met 5 sleutels gevonden, waar-
onder autosleutel Mercedes. Ook hangt 
er een AH-bonuskaart aan. Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

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

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

Te koop gevraagd: schikstroom apparaat 
paddenstoel. Bosmaaier met messen. Tel. 
0492-463064

OPROEP
Gezin (2+3) op zoek naar een huurwoning 
in Laarbeek. Tel. 06-87686326

Dringend een huurhuis gezocht in Laarbeek 
of omgeving. Voor langere periode, 
Engelssprekend. Tel. 06-16298506

OVERIG
DE HELE ZOMER OPEN! Voor al uw bloe-
menwensen. Bloemboetiek de Koning. 
Boschweg 117, 5481 ED Schijndel, Tel. 
073-5430210. info@bloemboetiek.nl. Ook 
via onze website www.bloemboetiek.nl

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

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Dakdragers voor Peugeot 307 €25,00. 
Vrijhangende terrasparasol diam.3 incl. 
kruispoot kleur taupe nieuw €35,00. 
Tel.06-10677918

Te koop: koelkast tafelmodel, zo goed 
als nieuw vaste prijs €50,00. Mail: 
jelleverhoeven@hotmail.com

Dubbele fi etstas (grijs) te koop. Z.g.a.n. 3 
weken oud. €35,00. Tel. 0492-781633

Fiets Dames Koga-miyata Confi dence 
Mixed. Tel. 06-41722547

Oude in goede staat schommelstoel, 
rokersstoel, tel. 06-20564640

Autostoeltje voor kinderen van 9 tot 
36 kilo. Prijs €25,00. Reactie naar: 
harma.zaagman@hotmail.com

Aardbeien- en preiplanten, spruitkool. 
Grote pot lavendel € 1,49. Aanbieding 
van diverse tuinbeelden. Groencentrum 
van Heesch – Kerkdijk zuid 7b – Sint-
Oedenrode 0413-472040
 
Let op: Kas-leegverkoop van zomer-
bloeiers. Korting van 20 tot 50%. 
Diverse buitenplanten met hoge korting. 
Groencentrum van Heesch – Kerkdijk zuid 
7b – Sint-Oedenrode 0413-472040

Porti wc (draagbaar). Prijs: €20,00. Tel. 
0492-464361

VERLOREN
Goudkleurige oorring met 2 groene band-
jes verloren omgeving Beek en Donk. Tel. 
0492-463077 / 06-23112688

Interieurverzorgster voor kantoor en kan-
tine, ca. 6 uur per week. 1 of 2 keer per 
week. Ascom polyester 0492-7474002

Horloge verloren op het Heuvelplein (Beek 
en Donk). Wil de vinder aub contact opne-
men via tel. 06-53484793

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gefeliciteerd Ruud
 

Naast Bachelor of Information 
and Communication Technology

nu ook Bachelor of Science

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Gefeliciteerd Elise (8) 

en Rutger (12)!

Sinds 1966 zijn jullie een paar,
samen genieten al 50 jaar!
Wij feliciteren onze ouders,

Gerrit Vogels en Jo Vogels-Wouters,
met hun gouden jubileum!

Léan en Patrick, Koen & Jorn
Esther en Stefan, Jonne & Luuk

Donkersstraat 11  5735 CK  Aarle-Rixtel

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nlGefeliciteerd Stan!
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Win €10.000,00 vakantiegeld!
Heeft u al vakantieplannen? We hel-
pen u graag op weg, onze Mystery 
Jackpot is gevuld met mooie prijzen. 
Zoals cash vakantiegeld en reische-
ques. Speelt u mee?

Speel op de speelautomaten en win 
een van de 100 Mystery Jackpots: 
een fantastisch vakantiepakket 
plús € 50,- speelgeld. Bovendien 
krijgt u een waardevol tombola lot. 
Daarmee maakt u kans op geldprij-
zen tot € 10.000,- of een van de 
zeven vakantiecheques verzorgd 
door VakantieXperts Reisbureau 
Eindhoven. 

Met uw lot kunt u meespelen in de 
vakantietombola’s op 12 juli en 2 au-
gustus 2016. Op 12 juli maakt u kans 
op € 2.000,- cash en op een van de 
drie reischeques van € 1.000,-. Ook 
op 2 augustus maakt u kans op € 
2.000,- cash en op een van de drie 
reischeques van € 1.000,-. Wint u op 
12 juli niet, dan speelt u 2 augustus 
weer mee.

Op 2 augustus maken alle 100 
Mystery Jackpot winnaars boven-
dien kans op twee extra prijzen: een 
reischeque van € 5.000,- en cash € 
10.000,- vakantiegeld.

Kom langs, speel mee en laat de va-
kantie maar komen!

Over Holland Casino
Wij brengen het spannendste spel, 
altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks 
bezoeken circa 5,8 miljoen gasten 
één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aan-
bod van spel in een veilige en be-
trouwbare omgeving staat centraal. 
Holland Casino is wereldwijd toon-
aangevend op het gebied van veilig 
en verantwoord spelen. In samen-
werking met verslavingszorg heeft 
Holland Casino het Preventiebeleid 
Kansspelen ontwikkeld. Het kansspe-
laanbod van Holland Casino staat on-
der extern toezicht van het NMi en de 
Kansspelautoriteit. De speelautoma-
ten in Holland Casino hebben gemid-
deld een uitkeringspercentage van 
ongeveer 92% (de wettelijke norm 
is 80%). Bij een tafelspel als Roulette 
kan dit oplopen tot 98,6%. Meer in-
formatie als ook de actievoorwaarden 
van deze Mystery Jackpot zijn be-
schikbaar op onze website of volg ons 
op Facebook.

Advertorial

Tot en met 31 juli wordt onze winkel verbouwd.

Hierdoor is het buitenterrein moeilijker 

bereikbaar. Wij geven 25% ongemak korting 

op alle planten van deze afdeling!

Iedere zondag open 
van 12.00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Het mooiste groenVerbouwingsvoordeel
Snijbloemen Patio Cyclaam
Heerlijke zomer 
cocktail van 
verse snijbloemen! 
60-cm hoog compleet 
met vaas 
en versiering
van € 12,99

Voor huis & tuin 
in diverse kleuren 
verkrijgbaar, 
20-cm hoog 
in 11-cm pot
€ 1,99 p/stuk

nu

€7.99
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Op alle Tuinplanten 
van ons buitenterrein!

25%  
O N G E M A K 
KORTING
EXCL. LOPENDE AANBIEDINGEN

Meldt uw kind aan 
voor de workshops 

in het Tuincafé

1 + 1 
GRATIS

in diverse kleuren 
verkrijgbaar, 
20-cm hoog 
in 11-cm pot
€ 1,99 p/stuk

Buddleja
Vlinderstruik, voor meer vlinders 
in je tuin. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, 
70-cm hoog 
in 19-cm pot.
van € 6,99

nu

€3.99

in je tuin. Verkrijgbaar in diverse 

70-cm hoog 
in 19-cm pot.

€3.99

Het mooiste groen
Snijbloemen
Heerlijke zomer 
cocktail van 
verse snijbloemen! 
60-cm hoog compleet 

en versiering

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

Lev-groep zoekt vrijwilligers
Laarbeek - Zoals overal in den 
lande is ook in Laarbeek een gro-
te vraag naar hulp voor de  me-
demensen die van regelingen en 
voorzieningen afhankelijk zijn.
 
Om deze mensen hulp te bieden is 
de Lev groep op zoek naar vrijwil-
ligers voor het Sociaal Raadslieden 
spreekuur. Ben jij diegene die zich 
vrijwillig wil inzetten om deze 
groep te ondersteunen? Sta je 

sterk in je schoenen, heb je een 
HBO juridische achtergrond, affi-
niteit met het Raadsliedenwerk en 
heb je 1 dagdeel per week de tijd? 
Dan zijn zij op zoek naar jou!
 
Zij kunnen je ondersteunen en 
deskundigheidsbevordering bie-
den door middel van trainin-
gen. Meld je aan via de website 
www.levgroep.nl op de pagina van 
vacaturebank vrijwilligers.

Lieshout – De dames Sabien van 
de Weijer en Eveline Hermans 
hebben zaterdag 16 juli voor de 5e 
keer een heerlijke barbecue voor 
de omwonenden van het Martijn 
van den Baarplein gehouden. Voor 
de kleintjes van het plein stond er 
een gigantisch springkussen met 
daarin een heuse discoruimte. Een 
prachtig buurtinitiatief voor zowel 
jong als oud. 

Omdat het een jubileumjaar is 
werd er vooraf een leuke foto-
speurtocht door Lieshout gehou-
den, hierbij moesten deelnemers 
op zoek naar verschillende beelden 
die te vinden zijn in het prachtige 
dorp. 

Het was een geslaagde avond. De 
kinderen zaten gezellig rond de 
vuurkorf marshmallows te rooste-
ren, terwijl de overige aanwezigen 
zich prima vermaakten onder het 
genot van een drankje en gezellige 
muziek. Sabien en Eveline werden 
nog even in het zonnetje gezet, ze 
kregen uit handen van Martijn van 
den Baar een bos bloemen en een 
heerlijke doos chocolade. Sabien 
en Eveline, hartelijk dank voor jul-
lie organisatiekwaliteiten, tot vol-
gend jaar en op naar het volgende 
jubileum.

Jubileum Martijn van den Baarplein-festijn

Vlnr: Sabien van de Weijer, Martijn van den Baar en Eveline Hermans

Heuvelplein 22 Beek en Donk  0492-450714 | info@schippersoptiek.com | www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP DEZELFDE STERKTE 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Deze brillenglazen bieden uitstekende bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als Varilux glazen.

Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.
Wilt u LUXE zonnebrilglazen, vraag dan naar de actie voorwaarden.

Houten- en Gouden monturen 50% korting, bij aankoop van een complete bril
*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.
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Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

Di. - Vr. 09.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980

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

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

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

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

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

“Dit feestje mag je niet missen”

Zes Laarbekenaren zingen, dansen en acteren in Musical 'Joseph'

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Laarbeek/Gemert - Zoals ze rond 
de tafel zitten, zijn ze allemaal heel 
verschillend: qua leeftijd en qua 
achtergrond. Maar één ding hebben 
ze gemeen; deze Laarbekenaren wil-
len schitteren op het podium. Vanaf 
19 november gebeurt dat – zeker ze-
ven keer - in de musical 'Joseph and 
the amazing technicolor dreamcoat' 
in theater de Eendracht in Gemert'. 
Kom je genieten?

Wie zijn het?
Brenda Heijne (46) komt van origi-
ne uit Gemert, maar woont nu in 
Beek en Donk. Ze volgde de dans-
academie in Arnhem, maar heeft als 
professioneel danser nooit iets met 
musical gedaan. “Ik heb vijfentwin-
tig jaar niet gedanst, maar ik wil dat 
gewoon weer. Met het zingen erbij is 
dat voor mij een enorme uitdaging!” 
De jongste Laarbeekse deelneemster 

aan de musical is Suze van den 
Nieuwenhof (14) uit Lieshout. Ze 
stond al op het podium bij 'Scrooge'. 
Suze vertelt: “Ik zing en dans de hele 
dag. In deze musical zit ik in het kin-
derkoor waarin we als kostschool-
kinderen meegetrokken worden in 
het verhaal. Ik vind het een hele er-
varing om mee te doen en vaak te 
kunnen optreden. Bijzonder vind ik 
het goede contact tussen volwasse-
nen en kinderen.” 

Voor Suze zal dat zeker belang-
rijk zijn. Haar beide ouders doen 
ook mee. Vader, Frans van den 
Nieuwenhof (50), dit jaar voor het 
eerst. Hij vertelt bevlogen: “Van de 
zeven uitvoeringen van 'Scrooge' 

had ik er zes  gezien. Eerlijk gezegd 
dacht ik eerst: 'Ach wel geinig zo’n 
musical, maar die enthousiaste groep 
mensen ontroerde me. Zó professio-
neel werd de magie van het verhaal 
overgebracht. Ik wilde dat ook.” 
Frans bracht vervolgens zijn enthou-
siasme over op Peter van Vijfeijken 
(51), ook uit Lieshout. “Op het po-
dium mensen vermaken, maakt niet 
uit hoe, is gewoon het mooiste wat 
er is”, vindt Peter. “Als metselaar 

stond ik altijd overal te zingen en 
met toneelspelen had ik ook ervaring 
opgedaan.” 

En dan gaan we naar de zingen-
de kok/patissier van 'De Hommel': 

Fenne Bongers. Ze is 21 jaar en 
woont in Beek en Donk. Fenne gaat 
als danseres en backstage vocalist 
optreden.“En dan te bedenken dat 
ik vroeger bang was voor een po-
dium. Maar daar ben ik aan gaan 
werken! Inmiddels heeft Fenne 
meegedaan aan 'Scrooge' en aan 
'Cats'. Dat belooft wat! Met Mandy 
Prins (49) komt de teller op zes. Dit 
is haar vierde musical waarvan drie 
bij STEMP. “Zingen doe ik heel mijn 
leven en door musicals komt daar 
acteren en dansen bij. Met z'n allen 
toegroeien naar een mooie productie 
waardoor iedereen ontroerd, verblijd 
en vermaakt wordt, is een geweldig 
proces. Ik ben trots dat ik er weer bij 
mag zijn.”

“Joop van den Ende zal jaloers zijn”
De Laarbeekse deelnemers beloven 
het publiek dat zij na afloop met een 
glimlach de zaal zullen verlaten. Er 
staan zeven optredens gepland en 

er zijn al meer dan 2000 kaarten 
verkocht. Misschien wordt het aan-
tal optredens uitgebreid. Kortom: 
“Je hoeft niet ver weg voor een to-
pavond zoals deze. Alle muziekstijlen 
zie je terug. Er is humor, dans … en 
een heerlijke sfeer!” Meer weten 
over de musical en/of kaarten be-
stellen? Kijk op: 
www.kaartenstemp.nl

Er is humor, dans … en 

een heerlijke sfeer!

Vooraan de Laarbeekse deelnemers aan de musical 'Joseph'. Vlnr. Frans, Fenne, Mandy, Suze, Brenda en Peter 

Hond 'Rico' aan de slag bij politie

Certifi caat met lof voor P.H.C. de Heidehond
Mariahout - Na 3 jaar Rico opzetten 
van pup tot politiehond was het vrijdag 
8 juli dan zover, Rico werd gekeurd. Een 
spannende dag voor Maarten Huijbers. 
Er is hard naar deze dag toegewerkt 
door Maarten en Rico. De leden van 
P.H.C. de Heidehond hebben hier hun 
deel aan bijgedragen. Africhten doe je 
samen en niet alleen is dan ook een be-
kende uitspraak.

Het was een mooie dag met veel be-
zoekers en supporters. Maarten en Rico 
gingen van start met de springoefenin-
gen. Dat ging goed. Daarna het zoe-
ken. Helaas slikte Rico een voorwerpje 
in wat ze 5 punten kostte. De rest van 
het programma voor de middag hebben 
Maarten en Rico goed werk laten zien. 

Na een korte pauze was het tijd voor het 
stelwerk. Rico en Maarten lieten hier zien 
dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. 

Een spannende oefening blijft altijd het 
terugroepen en de schijn. Terugroepen 
is het inzetten van de hond, maar op 
commando dient de hond terug naar 
de geleider te komen. De schijn wordt 
de hond ingezet, maar de verdachte 
(pakwerker) geeft zich over. De hond 
dient dan achter de pakwerker over te 
gaan op bewaken. Mocht de hond toch 
op het pak bijten is het einde oefening. 
Je voelt de spanning van de clubleden 
van P.H.C. de Heidehond afglijden als 
Maarten en Rico deze oefeningen ook 
perfect uitvoeren. Deze middag heeft 
Rico mooi stelwerk laten zien.

Dan wachten op de uitslag, ondertussen 
napratend over de dag met een hapje 
en een drankje. Maarten en Rico heb-
ben foutloos gewerkt, wat het inslikken 
van het voorwerpje even extra zuur 
maakte. 

P.H.C. de Heidehond is trots dat 
Maarten en Rico een goede presta-
tie hebben neergezet met 430 uit 435 
punten die maximaal te behalen zijn. 
Maarten gefeliciteerd! Over een aantal 
weken is Rico op straat terug te zien als 
diensthond bij de politie. 

Maarten Huijbers met politiehond 'Rico'
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Kort nieuws Nieuwe uitlaatstrook in Beek en Donk in voorbereiding 

Gemeente actueel

Beperkte openstelling gemeentehuis

Verkeersbesluit

Bereikbaarheid Teams Zorg & Welzijn in vakantieperiode

Bouwrijp maken Nieuwe Hees 

Bibliotheek gezelliger geworden

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Promotiefi lmpje over sociale duurzaamheid: lokaal en heel herkenbaar
• Woningmarkt geslaagd!
• Kadernota en programmarekening unaniem aangenomen
• Even voorstellen: onze trouwambtenaren
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

In juni is de uitlaatstrook aan de Wijnkelderweg komen te vervallen, omdat er maar 
weinig gebruik van werd gemaakt. Vanuit de dorpsraad Beek en Donk en vanuit 
de nabijgelegen scholen was er de wens voor een vervangende uitlaatstrook. 
Nadat een aantal opties zijn verkend, is deze strook nu op verzoek van de 
dorpsraad gepland aan de Muzenlaan, ter hoogte van de volkstuinen (tussen een 
rij bomen en de sloot). De offi ciële wettelijke bekendmaking van dit voornemen 
leest u hieronder.

Uitlaatplekken en opruimplicht
De gemeente heeft onlangs alle uitlaatplekken onder de loep genomen en 
een aantal aanpassingen gedaan. Op veel plaatsen zijn op aangeven van de 
dorpsraden extra afvalbakken geplaatst, om het opruimen van hondenpoep 
makkelijker te maken. Bij uitlaatplekken waar nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt en het wekelijks reinigen ervan meer kost dan het oplevert, zijn stroken 
komen te vervallen. Uitlaatplekken worden gereinigd door de gemeente. Hier 
hoeven hondenbezitters de uitwerpselen niet op te ruimen. Op alle andere 
plekken in Laarbeek moet dit wel. Overal in bebouwde kom geldt een opruim- en 
aanlijnplicht. Het opruimen van uitwerpselen kan met een zakje, dat u in de grijze 
container of in de gemeentelijke afvalbakken kunt doen. 

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

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

Op vrijdag 22 juli komt wethouder Buter aan het woord. 

Dit is het laatste gesprek voor de zomervakantie. In september zal er weer een 
nieuwe reeks van interviews uitgezonden worden.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK – Op de woensdagen 10, 17, 24 en 31 augustus vervalt de middag- en 
avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis 
regulier geopend, u kunt van terecht van 09.00 tot 12.30 uur.

Ontheffing Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffi ng te verlenen 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Stichting Latcho Diewes uit Lieshout tijdens Latcho 
Diewes op zondag 18 september 2016 van 14.00 tot 22.00 uur gehouden op het 
evenemententerrein achter Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk (verzonden 
18 juli 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 
Beverstraat Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de 
verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk.
Het verkeersbesluit en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 juli 2016 tot 
vrijdag 2 september 2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift 
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te 
nemen met de heer Frans Vlemmix van de gemeente Laarbeek. Hij bespreekt 
dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u 
alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-Brabant, Sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat 
u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit 
besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan 
behandelen.

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

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

De Teams Zorg & Welzijn die in alle vier de kernen van Laarbeek actief zijn, 
hebben in de zomer géén spreekuren. Van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 
26 augustus komen de spreekuren te vervallen.
De teams zijn wel de hele zomer telefonisch bereikbaar. Via het centrale nummer 
van de gemeente Laarbeek kunt u ze iedere ochtend gewoon bereiken.

Vorige week is gestart met het bouwrijp maken van de Nieuwe Hees in Beek en 
Donk. De werkzaamheden hiervoor bestaan uit het verwijderen van bomen, aanleg 
van riolering, kabels, leidingen en aanleg van een tijdelijke bouwweg. Volgens 
planning is het bouwrijp maken eind september gereed. Hierna zal er gestart 
worden met het bouwen van de woningen. Zodra dat volgend jaar gereed is, zal de 
defi nitieve bestrating worden aangebracht.

Voorbereidingsprocedure aanleg hondenuitlaatstrook

Voorbereidingsprocedure aanleg hondenuitlaatstrook, Muzenlaan Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om een hondenuitlaatstrook aan te leggen aan de Muzenlaan in Beek en 
Donk. Het ontwerpbesluit ligt van vrijdag 22 juli 2016 tot en met vrijdag 9 september 
2016 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD 
Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunt u naar voren brengen bij de pijler 
Onderhoud en Middelen, team beheer, telefoon 0492 469 700.

Hoe zorg je er voor dat er meer 
inwoners naar de bibliotheek komen? 
Dat was een van de vragen die de 
jeugdgemeenteraad van Laarbeek zich 
stelde. Daarom hebben zij de directeur 
van de bibliotheken in Laarbeek 
aangeschreven met het idee om kleurige 
zitzakken bij de striphoek neer te zetten. 
Op maandag 18 juli is de daad bij het 
woord gevoegd en is er een mooie 
felblauwe zitzak aan Charlotte Tulp 
van de bibliotheek in Beek en Donk 
aangeboden. De Jeugdgemeenteraad 
hoopt dat heel veel kinderen plezier 
gaan beleven aan deze plek in de 
bibliotheek.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U L I
ma di wo do vr za zo

J U L I
ma di wo do vr za zo

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

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

Klachten afvalinzameling
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Subsidie kunst- of cultuuronderwijs?

Heeft u een kind, jonger dan 18 jaar, dat een dans-, zang-, muziek-, toneel- of een 
andere opleiding in kunst- of cultuur volgt en woont u in Laarbeek? Dan kunt u 
een subsidie ontvangen. Als u die voor 1 augustus aanvraagt, dan heeft u voor de 
start van het cursusjaar duidelijkheid. Alle informatie staat op de website van de 
gemeente onder Subsidie kunst en cultuur.

Tijdelijke verkeersmaatregel

In verband met het muziekfestival ‘Laarbeek Live’ zijn de centrale parkeerplaatsen 
op het Heuvelplein en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten 
worden voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 29 juli 
9.00 uur tot 31 juli 2016, 11.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Ginderdoor 41, Mariahout 11-07-2016 realiseren B&B
Mgr. Verhagenstraat 18, Beek en Donk 12-07-2016  veranderen dak/plaatsen  
  dakkapel
Vossenberg 11, Mariahout 14-07-2016 vergroten bijgebouw en  
  carport
Floreffestraat 29, Lieshout 15-07-2016 plaatsen van een dakkapel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Vonderweg 19, Beek en Donk 11-07-2016 slopen van een bedrijfspand

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is 
beslist.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team 
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek. 

Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunning
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Julianastraat 3, Beek en Donk 08-01-2016 bouwen bedrijfspand

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Parklaan 4, Beek en Donk verbouwen van zwembad bouwen 11-07-2016
Rijbroeksedreef 5, bouwen van een woning bouwen 18-07-2016
Beek en Donk
Den Hoek 10, Beek en Donk vergroten van een woning bouwen 18-07-2016
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Beekerheide 12a,  brandveiliggebruik brandveiliggebruik 18-07-2016
Beek en Donk kinderdagverblijf
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Groenstroken 2, Laarbeek.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek 
maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende 
bekend. Het ontwerpbestemmingsplan Groenstroken 2, Laarbeek is gereed. Dit 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in het aanpassen van de bestemming op een 
tweetal stroken grond naar aanleiding van verkoop aan aanliggende eigenaren. Het 
betreft hier de locaties Smalleweg 18 in Beek en Donk en Kerkloop 14 in Lieshout.
Het ontwerpbestemmingsplan Groenstroken 2, Laarbeek met de bijbehorende 
stukken ligt van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016 voor iedereen ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is ook digitaal 
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven 
> bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPgroenstroken2-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.
Gedurende inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Verleende evenementenvergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor het organiseren van de intocht van 

Sinterklaas in Aarle-Rixtel op 13 november 2016 van 12.30 tot 16.00 uur 
(verzonden op 14 juli 2016),

• Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de uittocht van Sinterklaas op dinsdag 
6 december 2016 van 18.30 tot 19.30 uur (verzonden op 14 juli 2016),

• Buurtvereniging De Regt voor het organiseren van een sportieve activiteit, 
namelijk buikschuiven op een opblaasbare baan, in de speeltuin aan het 
Molenveld in Beek en Donk op zondag 7 augustus 2016 van 12.00 tot 18.30 
uur (verzonden op 14 juli 2016),

• Stichting Fat Jam BMX Promotions voor het houden van een Fat Jam BMX op 
de Sugarhills aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 20 augustus 2016 
van 10.00 tot 20.00 uur, (verzonden op 18 juli 2016),

• Tienerwerk Laarbeek voor het organiseren van tobbedansen op het meer aan 
de Vonderweg in Beek en Donk op zondag 25 september 2016 van 13.30 tot 
17.00 uur (verzonden op 18 juli 2016).

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 21 juli 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

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

Zwerfvuil?
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In de afgelopen 55 jaar zijn wij uitgegroeid 
tot een gerenommeerd transportbedrijf wat in 
verschillende takken van transport actief is.
Eén van deze takken is distributie door de 
Benelux en Duitsland van producten met een 
afwijkende maatvoering.
Dit kan variëren van net iets groter als een 
pallet tot lengtes van wel 7 meter. Bouw- en 
industrie gerelateerd.
Deze goederen worden veelal gelost met een 
kooi-aap op de gewenste locatie ter plaatsen. 
Dit vergt enige extra aandacht!

De werkzaamheden
Het werk vangt aan vanuit onze locatie 
te Beek en Donk, waar de ritten worden 
samengesteld. Door deze samenstelling kun-
nen dit meerdaagse ritten zijn.
Kandidaten dienen daarom bereid te zijn om 
te overnachten.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met 
een trekker – oplegger combinatie. 
Deze kunnen worden voorzien van een kooi-
aap, naar gelang de wens van de klant.
Ervaring met een kooi-aap is een pré.

Werktijden
Voornamelijk zullen de werkzaamheden 
van maandag t/m vrijdag plaatsvinden. 
Voor sommige klanten kan het zijn dat de 
werkzaamheden sporadisch in het weekend 

voorkomen. Ook dan verwachten wij een 
flexibele instelling.

Deze functie kan ook in combinatie met onze 
andere vacature te weten Chauffeur  
Suikerbietentransport.
Hierbij moet u denken dat u in de periode 
Januari t/m Augustus voornoemde werkzaam-
heden uitvoert en in de periode September 
t/m December in de suikerbieten campagne 
wordt ingedeeld. 
Voor de omschrijving hiervan zie de andere 
advertentie.

Kandidaten
We zijn op zoek naar kandidaten die meer-
dere adressen op een dag willen bezorgen en 
bereid zijn om te overnachten.
De kandidaten welke we willen bereiken die-
nen te passen binnen onze organisatie.
Gezien de inzet is trekker oplegger ervaring 
een vereiste!
Net zoals collegialiteit, de juiste mentaliteit en 
een representatief uiterlijk.
Mensen die klant- en oplossingsgericht den-
ken. 

Heeft u interesse
Schrijf uw sollicitatiebrief met CV aan;
Van Uden – Bekx transport BV
Bijenweg 3  5741 SG te Beek en Donk.
met de vermelding sollicitatie 
of via e-mail aan wilbert@udenbekx.nl
www.vanudenbekxtransport.nl

Voor de volgende vacature zoeken wij

Chauffeur
All round Transport

In de afgelopen 55 jaar zijn wij uit-
gegroeid tot een gerenommeerd 
transportbedrijf wat in verschillende 
takken van transport actief is.
Eén van deze takken is de agrarische 
sector.

De werkzaamheden
Het werk bestaat uit het aanvoeren van 
suikerbieten vanaf het land naar de  
suikerfabriek in Dinteloord.
Aldaar bestaat de mogelijkheid om 
retourproducten te laden welke weer 
gelost worden bij diverse agrarische 
bedrijven. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd met een walkingfloor trekker 
– oplegger combinatie.

Werktijden
De werkzaamheden worden 24/7 uit-
gevoerd.
Je zult daarom ook regelmatig in het 
weekend inzetbaar moeten zijn.
Tevens zoeken wij nog serieuze kandi-
daten die op zaterdag – zaterdag nacht 

– zondag en zondag nacht bereid zijn om 
te rijden om onze vaste medewerkers bij 
deze werkzaamheden te ontlasten.

Kandidaten
We zijn op zoek naar meerdere kandi-
daten die in deze ploegendienst willen 
werken. 
De kandidaten welke we willen bereiken 
dienen te passen binnen onze organisa-
tie.
Gezien de inzet is trekker oplegger  
ervaring een vereiste!
Net zoals collegialiteit, de juiste menta- 
liteit en een representatief uiterlijk.
Agrarisch gericht en bekend met los-
gestorte goederen is een pré.

Heeft u interesse
Schrijf uw sollicitatiebrief met CV aan;
Van Uden – Bekx transport BV
Bijenweg 3  5741 SG te Beek en Donk.
met de vermelding sollicitatie 
of via e-mail aan wilbert@udenbekx.nl
www.vanudenbekxtransport.nl

Voor de volgende vacature zoeken wij

Chauffeurs
Suikerbieten Transport

Haarmode Anne-Marie Lieshout en Helmond is per direct opzoek naar een 
enthousiaste, gemotiveerde, flexibele, zelfstandig werkende 

Haarstylist(e)

Ben jij in staat om op vriendelijke, 
efficiënte en persoonlijke wijze 
service te verlenen aan onze gasten? 

Wij bieden je een parttimebaan aan 
voor 16 tot max. 24 uur per week.

Werk je graag in een klein team, 
neem dan contact met ons op.  
Tevens hebben wij plaats voor een 
beginnend leerling kapster die een 
BBL-opleiding gaat volgen. Wij zijn 
een erkend leerbedrijf.

Stuur je CV en recente foto naar 
tom.slits@kpnplanet.nl.
Voor meer informatie kan ook 
contact worden opgenomen via  
tel. 06-53768617

Algemene beschouwingen en Kadernota 2017
In de algemene beschouwingen en behandeling van 
de Kadernota 2017 heeft CDA Laarbeek een korte 
terugblik gegeven op enkele belangrijke ontwikke-
lingen in de afgelopen periode en hierop haar visie 
gegeven voor het komende jaar.

Belangrijke onderwerpen zijn hierbij:
- Samenwerking binnen Peelgemeenten;
- Bereikbaarheidsagenda; 
- Duurzaamheidsagenda;
- Woonvisie.
Ten aanzien van de woonvisie hebben we een motie 
ingediend om deze visie te verbreden.

Laarbeek kent een heel gevarieerd scala aan huur- en 
koopwoningen. Doelstelling van het woningbouw-
programma is om te zorgen voor de beschikbaarheid 
in alle kernen van een voldoende aantal woningen 
voor alle bevolkingstypen, maar ook voor voldoende 
betaalbare woningen. Voor elke doelgroep een pas-
send type woning dus. 
Het college heeft onze motie overgenomen waarin 
we vragen om de nieuwe woonvisie voor 1 januari 
2017 gereed te hebben met daarin verwerkt een toe-
komstvisie voor 20-30 jaar. 
Belangrijk vinden wij de ontwikkelagenda zoals deze 
door het college is opgenomen in de Kadernota van 
2017. Wij sluiten ons geheel aan bij de onderwerpen 
zoals deze in de ontwikkelagenda zijn opgenomen. 
Dat zijn: huisvesting; voortgezet onderwijs; bereik-
baarheidsakkoord; vorming van een economische 
agenda; omgevingswet; ontwikkelagenda sportver-
enigingen.
Voor het opgenomen onderwerp “Vertaling van het 
bereikbaarheidsakkoord en Bestuursakkoord” hebben 
we middels twee moties extra aandacht gevraagd.

Zullen er maatregelen komen die de bereikbaarheid 
van Laarbeek en de doorstroming van de doorgaande 

regionaal belangrijke wegen door Laarbeek daadwer-
kelijk verbeteren? Maatregelen die ook de leefbaar-
heid langs de doorgaande wegen in de kernen van 
Laarbeek moeten verhogen. Deze maatregelen zullen 
betaalbaar moeten blijken. Onderzoeken zullen dit zo 
snel mogelijk duidelijk moeten maken. 
Middels motie 1 hebben we het college verzocht uit-
drukkelijk het uitgangspunt te nemen dat de N279 
2x2 baans moet worden uitgevoerd. Portefeuillehou-
der van Zeeland ging hier niet in mee vanwege een 
overeenkomst met de regiogemeenten. Maar nadat 
hij  verklaarde dat deze 2x2 baans uitgevoerd zou 
worden indien noodzaak hiervoor uit onderzoek zal 
blijken, hebben we de motie ingetrokken.  
Middels motie 2 hebben we het college verzocht voor 
1 oktober 2016 per kern inzichtelijk te maken wat in 
de huidige situatie de knelpunten met betrekking tot 
het gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar 
vervoer zijn. De motie is door het college overgeno-
men en zal worden uitgevoerd.
Middels een amendement hebben we aan de ont-
wikkelagenda een extra onderwerp laten toevoegen: 
“De inhoudelijke vernieuwing van de WMO”.

Bij de uitvoering van de WMO zien we namelijk dat 
de zorgverleners eigenlijk nauwelijks aan vernieuwing 
toekomen. Ruimte voor vernieuwing  en invoering 
van nieuwe methodieken (demotica, robotisering etc. 
) is er nauwelijks. Daarmee dreigt de innovatieve  aan-
pak die de WMO bij de invoering beloofde, niet van 
de grond te komen. De noodzakelijke vernieuwing 
binnen de WMO is derhalve een onderwerp dat niet 
in de ontwikkelagenda mag ontbreken. Het college 
erkent dit en neemt het onderwerp in haar agenda 
mee.

Fractieleider CDA Laarbeek 
Marcel van der Heijden

LEZERSPODIUM
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Beek en Donk - Het afgelopen jaar 
hebben weer een flink aantal kinderen 
blokfluitlessen gevolgd via de Stichting 
Muziekopleiding van O&U (SMO) uit 
Beek en Donk. Blokfluit is een leuk in-
strument om al op jonge leeftijd te kun-
nen starten met het maken van muziek. 
De nieuwe blokfluitlessen starten in 
september.

De blokfluitlessen van SMO vinden plaats 
in kleine groepjes waardoor het plezier in 
het samen muziek maken wordt gestimu-
leerd. De kinderen leren spelenderwijs, 
onder leiding van een enthousiaste do-
cent, omgaan met een instrument en het 
lezen van noten. Het samen met andere 
kinderen muziek maken is vaak toch het 
allerleukste, vooral als je dit mag laten 
horen op een echt podium. De kinderen 
hebben dan ook onder andere opgetre-
den tijdens het nieuwjaarsconcert en in de 
muziektuin. Het einde van het blokfluitjaar 
werd feestelijk afgesloten met een certifi-
caat tijdens een voorspeelavond voor alle 
broertjes/zusjes, mama’s, papa’s, oma’s, 
opa’s en andere belangstellenden. Trots 

hebben de leerlingen hun vorderingen 
laten horen. Een aantal van hen heeft dit 
jaar gekozen voor een nieuw instrument, 
andere gaan door met blokfluit. Voor alle 
kinderen geldt: veel muziek plezier dit jaar.

Zit je in groep 4 van de basisschool of ben 
je 7 jaar of ouder dan kun je je aanmel-
den. De blokfluitlessen vinden plaats op 

vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur in mu-
ziekcentrum ‘Het Anker ‘.

Wil je je aanmelden? Schrijf je dan in via 
opleiding@oenu.nl of neem contact op 
met Jolanda Rooijakkers 06-10691537. 
U kunt uw kind ook nog aanmelden voor 
een ander muziekinstrument, bijvoor-
beeld hoorn of klarinet.

Slagwerklessen voor groep 4 Lieshout en Mariahout
Lieshout/Mariahout - Kinderen 
uit de groepen 4 van Lieshoutse 
en Mariahoutse basisscholen kun-
nen komend schooljaar al starten 
met slagwerklessen. Harmonie St. 
Caecilia verzorgt de groepslessen 
vanaf september, aspirant slag-
werkers kunnen daardoor eerder 
beginnen met slagwerk.
 
Eerder begon de harmonie al met 
blokfluitlessen voor jonge blazers. 
Jong beginnen met muziek maken 
is namelijk leuk, leerzaam en ge-
zond. Tijdens groepslessen kunnen 
kinderen kennis maken met het 

bespelen van een instrument. Voor 
slechts €75,00 krijgen ze 36 lessen 
tijdens het schooljaar. Daarnaast 
spelen ze mee tijdens concerten 
en voorspeeldagen en mogen ze 
deelnemen aan jeugdactiviteiten 
van de vereniging.
 
Trommelt uw zoon of dochter al-
tijd al op alles, kan hij of zij niet 
stoppen met fluiten? Misschien is 
een nieuw muzikaal avontuur een 
leuke extra in groep 4. Aanmelden 
voor de slagwerk- of blokfluit-
lessen kan tot 1 augustus via 
info@harmonielieshout.nl. Kinderen vermaken zich bij de 

slagwerklessen van St. Caecilia

Start blokfl uitlessen in Beek en Donk

In het voetlicht: Karin Burg  

Redacteur:  Suzan Mulder 

“Iedereen kan afvallen, ook mensen die 
medicijnen gebruiken of een ziekte als diabe-
tes hebben”, vertelt Karin Burg. “Maar het is 
dan wel belangrijk je goed te laten begeleid-
en door iemand die geschoold is, namelijk een 
diëtist.” We spreken Karin in haar nieuwe prak-
tijkruimte in Lieshout. Karin is aangesloten bij 
Paramedisch Centrum Laarbeek en houdt prak-
tijk in Aarle-Rixtel, Beek en Donk en sinds kort 
dus ook in Lieshout.

“Een dieet wil niet zeggen, dat je ineens niets 
meer mag”
Karin is door haar darmziekte Colitis Ulcerosa 
zelf ervaringsdeskundige in het positieve effect 
van voeding op je klachten en gezondheid. Een 
aantal jaar geleden besloot ze zich om te scho-
len tot diëtist om daarmee ook anderen te kun-
nen helpen met een behandelplan dat goed vol 
te houden is. Karin: “Een dieet wil niet zeggen 
dat je ineens niets meer mag of van alles perse 
moet. Ik kijk samen met de cliënt naar de mo-
gelijkheden en niet naar de beperkingen. Het 
verhaal achter de cliënt geeft mij de informatie 
om een behandeling op maat te kunnen maken. 
Iedereen is anders en heeft dan ook ander ad-
vies nodig als het gaat om afvallen. Sommigen 
hebben behoefte aan strikte richtlijnen, anderen 
vooral aan een stok achter de deur. Het doel van 
mijn behandeling is om de leefstijl op zo’n mani-
er aan te passen, dat de gezondheid bevorderd 
wordt. De persoonlijke doelstellingen stel ik alti-
jd samen met de cliënt op.”

Winkeltje
In haar praktijkruimte heeft Karin haar eigen 
‘winkeltje’. Een lade vol met producten die je 
ook in de supermarkt vindt. “Als diëtist geef ik 

naast advies ook uitleg over wat belangrijk is 
om op te letten bij het boodschappen doen”, 
vertelt Karin. “De consument wordt in de su-
permarkt enorm voor de gek gehouden. Wist je 
bijvoorbeeld dat er in pindakaas light wel minder 
vet, maar veel meer suiker zit dan in gewone 
pindakaas? Dat light dus niet altijd gezonder is. 
En dat er in veel tussendoortjes die als gezond 
verkocht worden, heel veel suiker zit? Ik breng 
mijn cliënten kennis bij om betere keuzes en af-
wegingen te kunnen maken bij het boodschap-
pen doen.” 

Bij ziekte of medicatiegebruik
Ook als je ziek bent of medicatie gebruikt zijn 
er oplossingen om af te vallen. Begeleiding door 
een diëtist is dan extra belangrijk. Karin legt uit: 
“het terugdringen van overgewicht kan er voor 
zorgen dat het risico op hart- en vaatziekten en 
diabetes afneemt. Bovendien geeft het je be-
wegingsvrijheid. Als diëtist kan ik vertellen welk 
dieet past bij welk ziektebeeld en bij bepaalde 
medicijnen. Ik overleg vaak met de huisarts of 
praktijkondersteuner.” Karin is gespecialiseerd 
in het koolhydraat beperkt dieet. Dit dieet 
heeft een bewezen positief effect voor diabe-
tespatiënten type 2 waardoor zij van de medi-
catie af kunnen komen. 

Happy Healthy Kids
Samen met de kinderfysiotherapeut en de men-
tal coach van Paramedisch Centrum Laarbeek 
verzorgt Karin het programma Happy Healthy 
Kids. Dit is een programma voor kinderen va-
naf 6 jaar met overgewicht. “Door middel van 
spelletjes en opdrachten leer ik de kinderen en 
ouders zich bewust te worden van gezonde 
voeding en het maken van de juiste keuzes”.  

Voor meer informatie over dieetadvies en de 
mogelijkheden die Karin biedt, gaat u naar 
www.dietistekarinburg.nl of belt u 06-20357560.

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

IN HET VOETLICHT...  DIETISTE KARIN BURG 

Zeepkist verkocht ten behoeve 
van KIKA

Lieshout - De werkelijk prachtige 
zeepkist van de familie van Joep & 
Ryanda Huybregts is na de OK-Moi 
Zeepkistenrace in Lieshout per opbod 
verkocht. 

De opbrengst van €320,00 werd 
ter beschikking gesteld aan KIKA. 

KIKA-vertegenwoordiger Erwin Flohr 
nam de cheque in ontvangst. Deze 
week is overigens de eerste editie van 
de OK-Moi Zeepkistenrace door de 
organisatie geëvalueerd en daarbij is 
een nieuwe datum vastgelegd voor 
de tweede editie. Deze vindt plaats op 
zondag 25 juni 2017.

De cheque wordt overhandigd aan KIKA-vertegenwoordiger Erwin Flohr
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Afscheid Groep 8 OBS de Driehoek 
Aarle-Rixtel - Eindelijk was  het zover! 
Vrijdagmiddag 15 juli, het afscheid van 
groep 8 gaat van start. Dit afscheid 
wordt jaarlijks door de ouders van groep 
8 georganiseerd.  

Alle kinderen gaan eerst bij een klasge-
noot lunchen, heerlijke zelfgemaakte 
pizza’s, vers bereid. Daarna met de fiets 
richting Helmond voor een geweldi-
ge kickboks clinic bij Combat Sports 
Academy Holland. Lekker energiek, con-
ditie, kracht en een kennismaking met 
diverse boks technieken. De kinderen 
hebben zich prima kunnen uitleven. Als 
laatste onderdeel een kooigevecht tegen 
de leraar.  

Om 18.00 uur werden alle kinderen van 
groep 8 met broertjes, zusjes en (groot) 
ouders in de Dreef verwacht voor het 
eindfeest. Alle kinderen van de school 
kwamen groepsgewijs op het podium 
om mooie, lieve, leuke en ontroerende 
liedjes, gedichten en tekeningen aan de 
kinderen van groep 8 te geven. Leraren 
Daan, Daniel en Jacobine presenteerden 
de avond.  Het slotakkoord was de dans 
van groep 8, geweldig ge-
daan! Met dank aan juf 
Kim, ze heeft de dans be-
dacht en het de kinderen 
geleerd.  

Na het filmpje gemaakt 
door de  ouders van groep 
8, gingen alle kinderen 
naar buiten en vormden 
een erehaag voor groep 8. 
Voorbij de erehaag stond 
een hele stoet trikers te 
wachten om de kinderen 
mee te nemen naar Il Circo 
in Stiphout voor een heer-
lijk ijsje. Verkeersregelaars 
zetten hiervoor zelfs de 
hele Aarle-Rixtelseweg af, 

zodat ze over de hele breedte van de weg 
konden rijden. Hoe cool is dat! 

Bij terugkomst op school reden alle trikes 
met de groep 8 kinderen onder toeziend 
oog van de wijkagent het schoolplein op 
waarna de feestavond van start kon gaan 
bij de overburen. Open Jongerencentrum 
Aarle-Rixtel (OJA) had voor het afscheid 
van groep 8 haar deuren geopend om 
daar het feest te houden. Hiervoor willen 
ze OJA dan ook heel hartelijk bedanken!  

Om half 12 hebben ze met z’n allen de 
tegel die de school van groep 8 had ge-
kregen onthuld. Ze hopen dat ze hiermee 
een nieuwe traditie hebben gestart zodat 
volgende groepen 8  de Lane of Legends 
zullen verlengen. 

Namens alle ouders willen ze Nena, Vic, 
Rosalie, Sada, Lotus, Meike, Yasmine, 
Fay, Guus, Thijs en Lucas heel veel succes 
wensen op de middelbare school! Dank 
gaat uit naar het team van de Driehoek, 
CSA Helmond, alle trike rijders en ver-
keersregelaars maar vooral naar de goede 
buren van OJA!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Wie het kleine niet eert!

Dit kleine winterkoninkje heb ik gefotografeerd bij de boshut van Noud Biemans. Hier is hij driftig op 
zoek naar insecten en kleine beestjes om op te peuzelen. Hij maakt hier vaak zijn vaste rondje om het 
water heen waar hij in alle
hoekjes en gaten zoekt. Het is een van de kleinste vogeltjes die we hier kennen maar het is een
driftkikkertje. Hij staat zijn mannetje en laat zich verrassend luid horen. 
Na alle regen die we gehad hebben worden we nu verrast met tropische temperaturen wat veel men-
sen toch weer laat verzuchten, wat is het toch heet! Ons klimaat is toch echt aan het veranderen en 
we gaan steeds meer van het ene uiterste naar het andere.
Ik maak me toch wel zorgen voor de generaties die na ons komen, en daarom is
het goed dat de mensen zich steeds bewuster worden van het milieu. Maar kom, laat ik niet te veel 
doemdenken en laten we met z´n allen maar genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Locatie:  Boshut van 
               Noud Biemans

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Kitty Tijbosch Crommenacker 4  Lieshout  www.atelier-xplore.nl 

Bereikbaarheid ViERBINDEN tijdens vakantie 
Laarbeek - In verband met de wisse-
lend geplande vakanties van de mede-
werkers van ViERBINDEN zijn zij in de 
periode van 23 juli tot en met 3 sep-
tember beperkt bereikbaar. 

Telefonisch is ViERBINDEN bereikbaar 
tijdens de gebruikelijke werktijden. In 
week 32 en 33 (van 6 tot en met 21 au-
gustus) zijn zij volledig gesloten. Buiten 

deze tijden kunt u altijd een bericht 
achterlaten op het antwoordapparaat. 
Dit zal regelmatig afgeluisterd worden. 

De vrijwillige hulpdienst is gesloten in 
de periode van 6 tot en met 21 augus-
tus. Zij zijn daarna weer bereikbaar op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
9.00 tot 10.30 uur op tel. 0492-464289.

Het wijkteam Beek en Donk heeft geen 
spreekuur in de periode van 6 tot en 
met 21 augustus. Zij zijn wel telefonisch 
bereikbaar via tel. 0492-469700.   

Het bestuur, personeel en vrijwilligers 
van ViERBINDEN wenst iedereen een 
prettige vakantie. 

Succesvolle barbecue voor vrouwen 'die het niet 
breed hebben' 
Omdat wij zagen dat veel vrouwen 
heel blij waren als ze voedsel konden 
halen bij Samen Sterk Laarbeek, kregen 
wij het idee om samen een barbecue te 
organiseren. We wilden een keer iets 
doen voor die vrouwen 'die het niet 
breed hebben', en die een uit etentje 
niet kunnen bekostigen. Na enig be-
raad gingen we langs de winkels om te 
vragen of ze ons wilden sponseren. We 
dachten dat het moeilijk zou worden, 
maar dat viel reuze mee.
Tot onze grote verbazing werkten bijna 
alle ondernemers mee en de meesten 
vonden het een pracht idee.
Op vrijdag 8 en 9 juli gingen we langs 
de slagers, groentemannen, visboer, de 
eethuizen en 2 supermarkten om al-
les op te halen. Zelfs verkopers op de 
markt in Helmond hebben ons enorm 
geholpen.
Het waren 2 dagen van ploeteren en 
sjouwen, maar het was fantastisch wat 
we allemaal kregen. Toen we alles in 
huis hadden, moesten we even een 
traantje laten van blijdschap, en kon de 
barbecue om 17.00 beginnen.
De vrouwen waren blij verrast toen ze 
zagen wat er allemaal op tafel stond: 
fruit, salades, rauwkost, sausjes, stok-
brood en zelfs nasi. Vlees konden ze 

zoveel eten als ze wilden, en ze wer-
den echt verwend, want het vlees werd 
door onze mannen gebakken.
Nadat ze allemaal genoeg gegeten 
hadden kregen ze nog ijs als toetje. Er 
werd heel veel gelachen en gehuild van 
blijdschap en het was een TOP avond, 
met een heel ontspannen sfeer en la-
chende gezichten. We konden zien dat 
ze genoten van alles. Wanneer ze naar 
huis gingen, hebben we wat over was, 
zoals fruit, rauwkost en dergelijke aan 
de vrouwen meegegeven. Toen we 

reacties kregen zoals: We hebben nog 
nooit zo lekker gegeten of gebarbe-
cued, en we hebben een onvergetelijke 
avond gehad, kregen we kippenvel en 
weer traantjes. Het was een prachtige 
avond. Hij is voor herhaling vatbaar! 
Daarom willen wij bij deze al onze 
sponsoren heel hartelijk bedanken, 
dankzij jullie was dit een super avond 
geworden.

Groeten de Moeder van Laarbeek
Eliane en Marianne

LEZERSPODIUM

Eliane en Marianne
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Aarle-Rixtel – Bevlogen, een groot rechtvaardig-
heidsgevoel en onuitputtelijk doorzettingsver-
mogen; dat waren de meest typerende karak-
tereigenschappen van Helen van Noordwijk-van 
Zeijl (1919-1989). Jarenlang zette zij zich in voor 
het behoud van cultureel erfgoed, milieu en de 
Aarlese gemeenschap. Haar zoon Ben (61) en 
zijn vrouw Tonny (64) halen, met behulp van 
talrijke fotoalbums en uitgeknipte krantenartike-
len, herinneringen op.

Helen bracht haar eerste twaalf levensjaren door 
in Semarang (Indonesië). Haar vader werkte daar 
als ingenieur bij de spoorwegen. Na terugkeer 
in Nederland (Hilversum) volgde zij een opleid-
ing tot laborante. In 1947 trouwde ze met de 
Amsterdamse Ben (Sr.) van Noordwijk (1917-
2004) met wie zij vijf kinderen kreeg. Vanwege 
zijn werk als natuurkundig ingenieur kwam het 
paar, via Heemstede en Helmond, in 1961 uitein-
delijk in Aarle-Rixtel terecht. 

Vrijwilliger 
Naast haar huishoudelijke taken wilde Helen ook 
graag actief zijn op maatschappelijk vlak. “In 
die tijd was het heel gewoon dat de vrouw na 
haar huwelijk stopte met werken”, vertelt Tonny: 
“Maar Helen mistte iets in haar leven waar zij 
haar kwaliteiten in kwijt kon. Bovendien had ze 
daar ruimte voor omdat ze een dienstmeisje had 
en een inwonende moeder.” Ze werd in Helmond 
lid van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele 
Hervorming en het Helmonds Gezelschap voor 
Algemene Ontwikkeling. “En als ze ergens lid van 
werd, had ze al snel een bestuursfunctie”, voegt 
Ben lachend toe.

Dit proces herhaalde zich in Aarle-Rixtel. Helen 
werd lid en vrij snel daarna secretaris van de 
Heemkamer. Haar bevlogenheid werd opgemerkt 
door burgemeester Janssens en pastoor Van den 
Berk. Zij vroegen Helen om in het stichtings-
bestuur te komen van bejaardencentrum ‘De 
Witte Poort’. Ben licht toe: “Daar is zij een paar 
jaar mee bezig geweest.”

Monumenten 
Ook het cultuur-historisch erfgoed had meer dan 
haar volle aandacht. Jarenlang zette Helen zich 
in voor het behoud van oude en authentieke 
panden zoals het Protestants kerkje en voorma-
lige galerie ’t Pumpke. “Monumenten kon je 
aanmelden bij de provincie”, legt Ben uit: “Daar 

was ze heel actief in. Dat 

zag je heel goed op de kaart waarop deze 
aanmeldingen werden ingetekend. Bij Den Bosch 
stonden tien stippen, in Aarle-Rixtel en om-
streken misschien wel honderd.” Daarnaast had 
ze vele bestuursfuncties zoals bij de Provinciale 
Monumentencommissie en de Boerderijcommissie 
Noord-Brabant. Ben vervolgt: “Zowat alle boerd-
erijen in Brabant die verbouwd werden, moesten 
worden gekeurd op authentieke elementen. Pa 
ging dan mee om de details te fotograferen.”

Als fervent milieuvoorvechtster streed Helen te-
gen alles wat in haar ogen de natuur vernietigde 
zoals de S24 (voorloper van de Ruit). “Als ze het 
ergens niet mee eens was stuurde ze artikelen 
naar de krant en brieven naar overheidsinstanties, 
tot aan de minister toe”, herinnert Tonny zich: 
“Talloze heeft ze er geschreven. Ook heeft ze in 
Aarle-Rixtel de stichting Klankbord opgericht.” 
Om echt mee te kunnen beslissen besloot de en-
ergieke strijdster in 1978 in de politiek te gaan. 
Tonny vervolgt: “Zij vond: als je veranderingen 
wilt bewerkstelligen, moet je daar zijn waar het 
mogelijk is. Tien jaar heeft ze voor de Werkgroep 
in de gemeenteraad gezeten.”

Overlijden 
Haar overlijden in 1989 kwam geheel on-
verwacht. Ben: “Ma is in het harnas gestorven. 
Zaterdags hadden ze nog foto’s gemaakt voor 
de Boerderijcommissie. Zondags kreeg ze een 
hersenbloeding. ’s Woensdags wilde zij al weer 
een vergadering beleggen maar dat heeft ze niet 
meer gehaald.”

“Overal waar ze onrecht zag sprong ze in”, aldus 
Ben: “Ze heeft heel veel dingen, goed onderbou-
wd, in gang gezet. Heel jammer dat ze lang niet 
altijd heeft kunnen meemaken dat ze achteraf 
gelijk had. Wat zou ma blij zijn geweest als ze 
zou weten wat er nu gebeurt in het Protestants 
kerkje en dat de Ruit van de baan is.” Door haar 
bevlogenheid, groot rechtvaardigheidsgevoel en 

onuitputtelijk doorzettingsvermogen is 
Aarle-Rixtel Helen, na haar overlijden, 
niet vergeten. De Aarlese Heem heeft 
het eerste exemplaar van het boek 
‘Aarle-Rixtel, een cultuurhistorische 
inventarisatie’ aan haar opgedragen, 
Stichting Klankbord is als ‘De Grote 
Klok’ door Henk van Beek nieuw leven 
ingeblazen en als er iets onrechtmatigs 
plaatsvindt denken nog steeds velen 
met weemoed aan haar terug. Tonny: 
“Jarenlang na haar dood zeiden mensen 
nog tegen ons: had Helen nog maar ge-
leefd, dan zou dat nooit gebeurd zijn.”  
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Deze vink kwam ik tijdens 
onze vakantie op een camping 
in Kramsach (Tirol) brutaal op 
de ontbijttafel tegen. Daarna 
verzamelde hij alle kruimels 
op de mat en vloog daar mee 
weg, zeer waarschijnlijk om 
zijn jongen te voeren. Hij 
kwam telkens terug en was 
zelfs bereid om uit de hand te 
eten.

Jan den Mulder

onze vakantie op een camping 
in Kramsach (Tirol) brutaal op 
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Helen van Noordwijk

Als er iets onrechtmatigs plaatsvindt, 
denken nog steeds velen met weemoed 
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Lieshout - De tent is weg en het gras is zich 
al volop aan het herstellen. Nog even en er is 
niets meer te zien  van het grote feest op het 
Floreffeveld van 8 tot 10 juli. Toch zal er nog 
lang nagesproken worden over het jubileum-
feest van de St. Caecilia en haar Slagwerkgroep.

Harmonie St. Caecilia kijkt met volle tevreden-
heid terug op een geweldig feestweekend. De 
vereniging bestond 140 jaar en niet te vergeten, 
de slagwerkgroep bestond 60 jaar. Een weekend 
lang genoot een vaak goed gevulde tent van de 
verschillende activiteiten. Naast het promscon-
cert, de dorpenbattle en de promswedstrijd was 
een van de hoogtepunten de slagwerkshow door 
de jubilerende slagwerkgroep.

Het succes van het weekend was niet mogelijk 
geweest door de grote opkomst van het publiek 
en de enorme steun van de vele sponsoren. 
Harmonie St. Caecilia is daarvoor zowel de be-
zoekers als de sponsoren erg dankbaar. Al is de 
tent verdwenen, het nagenieten is nog lang niet 
voorbij. Via facebook.com/harmonielieshout zijn 
de vele foto’s te zien. 

Mariahout - In het kader van het 25-jarige 
bestaan van de Grottendorfer Blaaskapel ge-
ven zij op zondag 24 juli om 14.00 uur een 
concert bij Café-Restaurant ‘De Pelgrim’ 
in Mariahout. De Grottendorfer Blaaskapel 
is opgericht in het voorjaar van 1991. Op 
initiatief van de carnavalsvereniging ‘De 
Heikneuters’ kwam er een enthousiaste 
groep mensen bij elkaar om vorm te gaan 
geven aan het plan om een muziekkapel te 
starten. 

Er was echter een probleem, de meesten wis-
ten niets van muziek. Men kon geen noot le-
zen, laat staan een muziekinstrument bespe-
len. Er werd een dirigent/leermeester gezocht 
en deze werd gevonden in de persoon van Jos 
Banens. Op de eerste repetitieavond kon ie-
der een instrument kiezen wat wel bij hem/
haar leek te passen en zo werden de eerste 
schreden op het muzikale pad gezet. De laat-
ste 15 jaar staat de kapel onder leiding van 
Piet Diender, die mede door zijn geduld en en-
thousiasme de leden kan stimuleren. De be-
zetting bestaat uit licht en zwaar koper, hout-
blazers en slagwerk. Het repertoire is divers. 
Van egerlander tot beat, van schlager tot wals 

en van kerk- tot carnavalsnummers. Niet op 
het hoogste niveau maar wel met veel plezier.

De kapel vertolkt een belangrijke sociaal-culture-
le functie in Mariahout. Laat zich regelmatig zien 
bij activiteiten in het dorp en luistert uiteraard de 
carnavalsfestiviteiten van ‘De Heikneuters’ muzi-
kaal op. Verder gaat ze ieder jaar naar de wijn-
feesten aan de Moezel. 

Door de inzet en betrokkenheid van de leden en 
de gezelligheid op de wekelijkse repetities, inclu-
sief derde helft, kan de Grottendorfer Blaaskapel 
terugkijken op 25 heel mooie jaren.

In het weekend van 16 en 17 september wordt 
er extra aandacht geschonken aan het jubileum. 
Nadere gegevens daarover volgen begin septem-
ber in De MooiLaarbeekKrant. Vooruitlopend 
op het feestweekend geeft de Grottendorfer 
Blaaskapel daarom op zondag 24 juli een jubile-
umconcert. De muzikanten hopen op mooi weer, 
want het ligt in de bedoeling dat het plaats vindt 
op het terras van ‘De Pelgrim’. Zij nodigen graag 
alle muziekliefhebbers en ieder die de kapel een 
warm hart toe draagt uit, om te komen luisteren 
en gezellig wat te drinken.

Mooi UIT in Laarbeek
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Harmonie St. Caecilia geniet nog na

Viering van het 25-jarig jubileum

Jubileumconcert Grottendorfer Blaaskapel
Het Grottendorfer Blaaskapel bestaat 25 jaar

Mariahout – In het Openluchttheater van 
Mariahout wordt op woensdag 3 augustus 
een speciale seniorenmiddag gehouden. Vanaf 
13.30 uur wordt de middag, met de titel ‘Ten 
Blakke gaan’ geopend door de Grottendorfer 
blaaskapel.

De Laarbeekse gasten worden ontvangen 
door Neeltje van Doore en Henrie Bouwmans. 
Op het podium van het theater staat een gro-
te ‘Brabantse’ tafel waar Wim Daniëls en Bert 
Kuipers als (oud) Aarle-Rixtelnaren te gast zijn. 

Het belooft een gezellig gesprek met veel humor 
en dialect te worden. Deze gesprekken worden 
afgewisseld met optredens van de groep van 
Neeltje van Doore (LOF). 

Deze middag wordt georganiseerd door de 
KBO’s van Laarbeek en er wordt een entree ge-
vraagd van €5,00 per persoon. Kaartjes kunnen 
gereserveerd worden via www.openluchtthea-
ter-mariahout.nl of gekocht worden aan de kassa 
van het theater. Bij slecht weer vindt de middag 
in het Buurthuis plaats.

Seniorenmiddag ‘Ten Blakke gaan’ in 
Openluchttheater
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Mariahout - Het leukste zomerfeestje 
staat voor de deur! Vrijdagavond be-
treedt Berry Knapen het theaterpodi-
um met weer een hilarische editie van 
de zomerton. Zaterdagavond speelt 
de jeugdgroep van Toneelvereniging 
Mariahout de primeur van hun 
nieuwste voorstelling, en op donder-
dag steek je je neus in het magische 
sprookje van theatergroep Kersouwe. 

Zomerton
Nu de zomervakantie van start is ge-
gaan kun je in Mariahout alvast lekker 
in de stemming komen. Met de pre-
sentatie van de avond in handen van 
Berry Knapen, vergezeld door Hans 
Keeris, Frank Schrijen en TADAA! 
wordt het een echt zomers feestje. 
Daarnaast is er volop muziek en en-
tertainment op en rondom het thea-
terpodium. Een zomeravond die sterk 
op je lachspieren werkt! De zomerton 
is op vrijdag 22 juli, om 20.30 uur. 

Sneeuwwitje
De laatste jaren heeft de jeugdgroep 
van toneelvereniging Mariahout zich 
in sprookjes gespecialiseerd. Dit jaar is 
gekozen voor een speciale bewerking 
van ‘Sneeuwwitje & The Dwarfs’, een 
vrolijke, eigentijdse familievoorstelling 
voor groot en klein.

Prinses Willemien wordt 16 jaar. Haar 
vader organiseert een groot feest waar 
de hipste band van het land optreedt. 
The Dwarfs zijn het helemaal! Maar 
prinses Willemien wil geen feest, ze 
wil dat haar vader gelukkig is. Ze gunt 
hem een nieuwe vrouw.  En dan ver-
schijnt Samantha. Maar is Samantha 
wel zo lief als ze zegt dat ze is? Deze 
voorstelling speelt op zaterdag 23 juli, 
om 19.00 uur.

Reus van een Neus
Klunzige feeën, slijmerige snottertrol-
len, dappere dichters en oenige vech-
tersbazen. Allemaal komen zij voorbij 
in deze vrolijke familievoorstelling over 
een jongen die door een fout van de 
feeën per ongeluk een hele grote neus 
heeft gekregen.

De feeën krijgen slechts één kans om 
deze gigantische fout te herstellen 
voordat de trollen hun toko overne-
men. Want zeg nou zelf, hoe kun je 
met een reus van een neus nou ooit 
gelukkig worden?  Of hoeft het alle-
maal niet zo perfect te zijn? Kom kij-
ken en oordeel zelf! Deze voorstelling 
speelt op donderdag 28 juli, om 14.30 
uur. 

Kaartverkoop
Meer informatie en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie web-
site). Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer!

Beleef zomerse avonden en magische sprookjes
TADAA!

Grote vlooienmarkt in Manege 
D´n Perdenbak

Lieshout – In Manege D’n 
Perdenbak wordt op zondag 16 
oktober een grote vlooienmarkt 
gehouden. 

Een gezellige markt voor mensen 
die hun zolder of  garage hebben 
opgeruimd en deze spulletjes willen 

verkopen. De markt is open voor be-
zoekers van 10.00 tot 15.00 uur. Er 
zijn 60 kramen beschikbaar. Wilt u 
een kraam huren, kijk voor info op 
www.stichtingderaam.nl  en  mail 
naar stichingderaam@live.nl of 
bel naar Nicole van Schaik, tel. 
06-27395416.

Geen zomerstop Liedertafel ’t 
Nachtpitje 
Beek en Donk - Zomerstop? Niet bij 
Liedertafel ’t Nachtpitje. Op vrijdag 29 
juli is iedereen weer welkom in Café Zaal 
de Tapperij aan de Kerkstraat in Beek 
en Donk voor de maandelijkse meezin-
gavond van Liedertafel ’t Nachtpitje. 

Vanaf 21.00 uur liggen de zangbun-
dels klaar en starten de accordeonisten 
met de begeleiding van populaire lied-
jes die bij iedereen bekend zijn. Zoals 
altijd is de entree gratis.

Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

Een kanaal graven is één ding, 
iets anders is om ervoor te zor-
gen dat het vol water komt en 
vol blijft. Het Wilhelminaka-
naal moest aangesloten worden 
op de Zuid-Willemsvaart en die 
haalt het water uit de Maas. De 
inlaat voor het Maaswater naar 
de Zuid-Willemsvaart ligt op 
Belgisch grondgebied en het 
was nog maar de vraag of de 
Belgen bereid waren om het wa-
ter dat extra nodig was voor het 
Wilhelminakanaal door te laten. 

Toen België in 1840 net van 
Nederland afgescheiden was, 

begonnen de Belgen veel water 
aan de Maas te onttrekken ten 
behoeve van de Belgische kana-
len en de vele vloeiweiden die de 
Belgen erop nahielden. Dit werd 
zo erg dat ze daarvoor in 1858 
twee derde van het Maaswater 
gebruikten. De scheepvaart op 
de Maas werd hierdoor gehal-
veerd en de Zuid-Willemsvaart 
kwam tijdelijk droog te staan. 
Na nieuwe onderhandelingen 
met de Belgen werd in 1863 uit-
eindelijk het Maas-traktaat ge-
sloten. Hierin werd geregeld dat 
België via een voedingsduiker bij 
Maastricht 10 kuub Maaswater 
per seconde door zou laten naar 
de Zuid-Willemsvaart. Maar was 
dat genoeg om ook het Wilhel-
minakanaal te voeden? Want 
België weigerde meer water uit 
de Maas in de Zuid-Willems-
vaart in te laten.

Bake, de kanaalontwerper, 
kwam met het idee om als het 
nodig was water uit de Dommel 
op te pompen naar het Wilhel-
minakanaal. Hij stelde daartoe 

een begroting op en die kwam 
uit op 130 duizend gulden. Het 
ministerie vond dat de provincie 
moest zorgen voor de bouw van 
een pompinstallatie die 1 kuub 
water per seconde uit de Dom-
mel op kon pompen. De kosten 
van het opmalen, 25 gulden per 
maaldag, zouden dan door het 
Rijk vergoed worden.

Het opmalen van het Dommel-
water was financieel echter zeer 
riskant. Er werkten toen nog veel 
watermolens op de Dommel en 
je kon wachten op schadeclaims 
van de vele molenaars. Ook de 
boeren protesteerden bij hun ge-
meentebesturen tegen het ver-
drogen van hun gronden als er 
opgepompt zou worden.

Toen in 1904 het ontwerp op 
technisch en financieel vlak 
werd herzien koos men voor een 
andere  oplossing. Langs de slui-
zen I tot en met IV werden riolen 
aangelegd met daarin een pomp-
installatie. De pompen moesten 
het verlieswater van schutten, 

verdamping en doorzijging, van 
achter de sluis terugpompen 
naar het hogere deel voor de 
sluis. In feite kon het opper-
vlaktewater uit Oosterhout via 
dit systeem in het Lieshouts ka-
naalgedeelte terechtkomen. De 
sluizen kregen elk een pomphuis 
met daarin twee 75 pk. elektri-
sche verticale centrifugaalpom-
pen, wat toen heel modern was. 
Een kostbare oplossing maar er 
waren geen schadeclaims te ver-
wachten en de ontwerpers leden 
geen gezichtsverlies. De pom-
pen hebben elke maand proef 

gedraaid, maar ze hoefden bijna 
nooit echt in aktie te komen. Al-
leen in de zomer en het najaar 
van 1953, 1955, 1957 en 1959 
hebben ze enkele keren gewerkt.

De voeding van het Wilhelmi-
nakanaal is inmiddels anders 
geregeld. Als er een waterte-
kort dreigt, pompt een gemaal 
bij Panheel water uit de Maas 
op naar het kanaal Wessem-Ne-
derweert, dat aansluit op de 
Zuid-Willemsvaart. Het gemaal 
heeft een capaciteit van 17 kub 
per seconde.

1916 - 2016

Waar komt al dat water vandaan?

Op 1 februari 1916 begon in Aar-
le-Rixtel de aanleg van het ooste-
lijk deel van het Wilhelminakanaal. 
Nu, honderd jaar later, besteedt De 
MooiLaarbeekKrant daar aandacht 
aan in een serie artikelen over de 
aanleg van het kanaal en wat daar-
mee samenhing. 

verdamping en doorzijging, van gedraaid, maar ze hoefden bijna 

Pomphuis Haghorst Sluis 4 Wilhelminakanaal 
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Gastvrij Boerdonk tijdens Boerdonks 
dorpsfeest

Boerdonkse kampioenen Boerengolf 

Boerdonk – Tijdens het Boerdonks dorpsfeest 
op 2, 3 en 4 september is er de Buffelrun, de 
color familie buffelrun, de uitslag van de dorps-
kwis, de zeskamp maar ook Gastvrij Boerdonk.

Wat houdt Gastvrij Boerdonk in?
Met z’n tweeën maak je een voor-, hoofd- of 
nagerecht voor 6 persoenen, die je dan samen 
met 4 willekeurige andere kokers gaat souperen. 
Vorig jaar bleek dit niet alleen erg gezellig maar 
tevens ook heel smakelijk. Althans dat vonden 
de deelnemers. De organisatie is dus blijkbaar 

een andere mening toegedaan en roept nu de 
potentiële kokers op nog wat extra kooklessen 
te gaan nemen. 

Het gaat erop lijken dat Gastvrij Boerdonk dit 
jaar veel nieuwe deelnemers gaat krijgen. Je 
kunt je aanmelden voor deelname op vrijdag-
avond 2 september. Voor meer informatie en 
aanmelding kijk op www.dorpsfeestboerdonk.
nl. Het goede nieuws is dat ook mensen van 
buiten Boerdonk mee mogen doen, mits ze 
maar een Boerdonks maatje hebben. 

Boerdonk - Voor de vierde keer in historie werden 
zondag 17 juli de kampioenschappen Boerengolf 
gehouden door Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang (SABB). 

Bij sport- en spelboerderij Leekzicht verzamelden 
Boerdonkenaren zich om te strijden voor de titel 
´Boerdonks kampioen boerengolf´. Teams met 
kinderen en met volwassenen struinden door de 
weilanden, met als doel om de bal met zo min mo-
gelijk slagen in de holes te krijgen. Dit alles vond 
plaats onder het genot van lekker weer, een hapje 
en een drankje. 

Aan het eind van de middag werden de nieuwe 
kampioenen bekendgemaakt: Erik Brans werd 
kampioen bij de heren, Yvonne van Houtum 
won van alle vrouwelijke deelnemers en Suus van 
Houtum mag zich kampioen noemen van alle kin-
deren. Ook Cor van de Vossenberg ging met een 
prijs naar huis, hij won de prijs voor ‘aanstormend 
talent’. 
Winnaars: geniet van de behaalde titel, hopelijk 
ziet de organisatie jullie volgend jaar terug om deze 
titel te verdedigen! Graag willen zij alle deelnemers 

bedanken voor de gezellige middag. Uiteraard be-
danken ze ook Leekzicht voor hun gastvrijheid!

WTC Boerdonk in het nieuw gestoken
WTC Boerdonk in de nieuwe tenues, vergezeld door sponsoren Adrie 
Biemans, Joan Donkers, Marco van Deursen en Antoon Donkers

Veel mensen, zelfs Boerdonkse, weten 
niet dat het er zo mooi uitziet achter de 
kerk van Boerdonk.

Deze week was het mijn beurt om de ka-
pel te openen. Op een morgen zag ik de 
koeien van de familie Van de Wijst lopen 
in de wei. Daarvoor de mooie klooster-
tuin met de 2 zusters links in de hoek, 
en dan helemaal achteraan de Hurkske 
bossen. Daar moet ik dan wel een foto 
van maken!

Toon Kanters

Veel mensen, zelfs Boerdonkse, weten 
niet dat het er zo mooi uitziet achter de 

Deze week was het mijn beurt om de ka-
pel te openen. Op een morgen zag ik de 
koeien van de familie Van de Wijst lopen 
in de wei. Daarvoor de mooie klooster-

en dan helemaal achteraan de Hurkske 

Mooi GespotMooi Gespot

Vriendenclub Sparta'25 een 
grote steun voor club
Beek en Donk - De jaarlijkse vergadering van de 
Vriendenclub Sparta’25 heeft op maandag 11 juli 
plaatsgevonden. 

Ook dit jaar had de Vriendenclub weer een mooi 
bedrag beschikbaar om te besteden binnen de 
vereniging. Zo werd door de Vrienden tijdens de 
vergadering financiële bijdragen toegezegd voor:
- Promotiemateriaal Sparty (mascotte Sparta’25) 
- Aanschaf grasmaaier - Aanschaf gasbarbecue - 
Aankoop zonnepanelen
- Bijdrage presentatiedag jeugdteams 3 september.

Daarnaast werd besloten om van de aanwezige 
reserves (bedrag dat niet wordt uitgekeerd) een 
drietal obligaties aan te kopen inzake ‘Duurzaam 
Sparta’25’.

Naast bovenstaande toezeggingen ondersteunt 
de Vriendenclub ook jaarlijks de uitwisseling met 
Sandiacre Town FC, kampioenen van Sparta ’25, 
de vrijwilliger van het jaar, het jeugdkamp en hield 
men in januari van dit jaar de auto-foto-puzzelrit 
die in 2017 een vervolg krijgt. 

Sparta’25 heeft al veel extra’s kunnen doen 
dankzij de Vrienden. Het belangrijkste voorbeeld 
is de defibrillator die al eens met succes is inge-
zet. Sparta is de vrienden dan ook wederom zeer 
dankbaar voor de nieuwe steun.    

Wilt u nadere informatie over de Vriendenclub 
Sparta’25 of wilt u ook lid worden, kijk dan voor 
meer informatie op www.sparta’25.nl. Voor 
€50,00 per jaar bent ook u al lid. Steun deze ver-
eniging. Hiervoor alvast hartelijke dank.
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Boerdonkse kampioenen Boerengolf Sportend Laarbeek
BC Lieshout sluit basketbalseizoen afbasketbal

Basketball Club Lieshout 
zoekt trainers

Lieshout - Voor het komende sei-
zoen, dat start in september, zoekt 
Basketball Club Lieshout trainers 
en coaches die jeugdteams willen 
begeleiden.

Basketball Club Lieshout telt circa 
170 leden. Mede dankzij het jaarlijk-
se Laarbeekse Basisscholen Basketball 
Toernooi (LBBT) is er een continue 
instroom van jeugdleden. Met name 
voor jeugdteams in leeftijdscategorie-
en Onder 10, Onder 12 en Onder 16 
jaar is de vereniging op zoek naar trai-
ners en coaches voor komend seizoen.

Trainers en coaches worden door de 
vereniging begeleid in de spelregels. 
Het volgen van cursussen en clinics 

voor basketballcoaches behoort tot de 
mogelijkheden.

Basketball Club Lieshout is een begrip 
in Laarbeek en omstreken. De club be-
staat al 44 jaar en heeft een prominen-
te rol gespeeld in de sportgeschiedenis 
van Laarbeek. Zo werd Dames 1 in het 
seizoen 1996-1997 landskampioen. En 
recent speelde Heren 1 van Lieshout 
twee seizoenen in de Hoofdklasse. Niet 
verkeerd voor een dorpsvereniging.

Vind jij het leuk om kinderen spor-
tief vermaak te bieden in teamver-
band? Meld je dan aan of informeer 
naar de plannen voor komend sei-
zoen via info@bclieshout.nl of kijk op 
www.bclieshout.nl

Net verlost van een oersaai Europees 
voetbalkampioenschap en verwachte 
winnaars van Wimbledon, start de Tour 
de France en staat het Olympische 
spektakel voor de deur! Toch activiteiten 
waar je normaliter voor thuis zou blijven. 
Je leest en begrijpt mij goed…normaliter!
Als sportfanaat en geïnteresseerd in 
allerlei takken van sport, zou je denken 
dat ik alles heb gevolgd. Integendeel…
ben voor geen één voetbalwedstrijd 
thuisgebleven en ergerde me aan de 
voetbalinstelling van diverse coaches 
en ploegen, zonder namen te noemen! 
Met daarnaast ook nog een winnaar, die 
alléén máár verdedigt en het helemaal 
niet verdiende om te winnen en de 
ergernis was compleet. 
Duiken dan weer good old Serena en 
Murray op in de Engelse tennistempel, 
waar ik overigens mee leven kan en de 
Tour staat al weer voor de deur!
Zat ik vroeger van de eerste tot en met 
de laatste wieleretappe voor de buis, na 
allerlei dopingaffaires en het afnemen 
van vele Touroverwinningen van één 
van de beste wielrenners in afgelopen 
decennia, is de fut om te kijken als 
sneeuw voor de zon verdwenen. 
Natuurlijk ook, omdat géén één 
Hollander de dienst kon uitmaken, laat 
staan een etappetje winnen, maar toch!
Het lag er allemaal zo dik bovenop. Er 
moest en zou eens verandering komen in 
de winnaar van de Tour, hij zou eens een 
andere nationaliteit moeten hebben…en 
het liefst een Franse!
Nu … een Fransman zal het niet worden, 
maar dat er met twee maten gemeten 
wordt, moge na de afgelopen dagen 
wel duidelijk zijn. Wat ik er mee bedoel 
te zeggen is,  dat de man in het geel 
dusdanig beschermd wordt, minuten 
‘gespaard’ wordt en zo geen klacht 
indient tegen de organisatie, v.w.b. het 
inkorten van de wielerwedstrijd en het 
niet organisatorisch op de rol hebben 
daarna!
Het is toch geen JURY-wedstrijd?  Wat 

gebeurt, gebeurt! Iedereen kan het 
treffen, maar had de lantaarndrager dit 
voordeel ook genoten? Weet zeker van 
niet! Laat staan het stayeren achter een 
motor! Die motoren zitten op de eerste 
plaats niet achter in het peloton en 
zitten ze, zoals gewoonlijk, vooraan, dan 
‘helpen’ ze menig coureur op sleeptouw! 
En zeker niet de minste!
Nee, wat betreft de eerlijkheid in 
wedstrijden…die is soms ver te zoeken. 
En is dat niet overal te zien?
Ben ook zeer benieuwd hoe het straks 
zal gaan verlopen op de Olympische 
spelen.
Als we de Olympische equipe mogen 
geloven, gaan we een supermaand 
augustus tegemoet en winnen we 
medailles als nooit tevoren. Enkele 
gouden kan ik jullie al aangeven; 
Schippers en Kromowidjojo, Dumoulin 
en wellicht ook Marianne Vos grossieren 
in edelmetaal en ook de hockeyers zullen 
op het erepodium komen te staan.
Waar ik nog het meeste naar benieuwd 
ben, en waarvan ik hoop dat ie goud 
mee naar huis neemt, is naar ‘ons Epke’!
Niemand heeft iets van hem vernomen, 
wat heeft ie voor ons in petto…
hoeveel oefeningen doet hij nu achter 
elkaar…5,6?  Hij gaat ons verrassen…
zeker weten. Als ie maar geen geel tenue 
aan trekt, maar sinaasappel Oranje. 
Het gele telt alleen voor de Fransman en 
de Braziliaan, het Oranje moet bovenal 
bovenaan staan!

Fijne vakantie en 
veel kijkplezier!

R. van den 
Enden

bovenaan staan!

Fijne vakantie en 
veel kijkplezier!

R. van den 
Enden

Le maillot jaune ... 
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Lieshout - Het basketbalseizoen van 
de 165 leden van BC Lieshout zit er 
op. Om het seizoen goed af te slui-
ten nam trainer Maarten de Groot 
het initiatief voor een autospeurtocht 
met barbecue voor de jeugdleden op 
zondag 10 juli en een weekend later 
nóg een barbecue met quiz voor de 
overige leden. Na afloop werden bo-
vendien een aantal vrijwilligers in het 
zonnetje gezet.

Autospeurtocht 
“Gauw dat paaltje bedekken met gras, 
zodat de volgende groep het moei-
lijker kan vinden”, lacht Jasper (10 
jaar). Samen met zijn broertje Thomas 
(7) en teamgenoot Gert-Jan (11) 
graaien ze flinke plukken uit de grond 
en verstoppen giechelend het witte 
ding. De groepsfoto met het paaltje 
is zojuist per Whatsapp naar Maarten 
gestuurd. Is de foto goedgekeurd? Ja, 
gelukkig, Maarten stuurt hen de nieu-
we aanwijzing als antwoord: ga naar 
Croylaan 9 en maak een groepsfoto 
van ‘het meest bijzondere gebouw 
uit de omgeving’. Dat moet Kasteel 
Croy zijn. Eenmaal aangekomen met 
de auto blijkt het een hele uitdaging 
te zijn om daar een goede foto van 
te maken, want het is er druk vanwe-
ge de Duurzaamheidsmarkt. Maarten 
lacht: ”Ja, dat was improviseren. Ook 
voor mij. De oorspronkelijke opdracht 
was om een foto te maken van een 
voorwerp op de parkeerplaats van 
het kasteel. Maar toen ik de avond 

voorafgaand aan de speurtocht bij de 
Croyse Hoeve ging eten, zag ik dat ze 
de markt aan het opbouwen waren. 
Toen heb ik vanochtend de opdracht 
nog gauw aangepast.”

Geweldige vrijwilligers 
Die inzet voor het organiseren van 
twee barbecues tegelijkertijd zegt 
meteen iets over de betrokkenheid 
van Maarten bij zijn club. Maarten 
vertelt: “Afgelopen jaar was een leuk, 
maar intensief jaar. Op donderdag 
trainde ik de jeugd tot 12 jaar. Op 
vrijdag gaf ik de nieuwe jeugdleden 
les die na het basketbalscholentoer-
nooi lid zijn geworden. En zelf train ik 
op dinsdagavond bij Heren 2. Omdat 
onze twee dochters ook basketbal-
len, had ik soms wel 5 wedstrijden in 

een weekend. Maar ik doe het graag. 
En… ik doe het niet alleen!” BC 
Lieshout kan rekenen op veel vrijwilli-
gers en hulpvaardige ouders. Eigen le-
den trainen de jeugd, fluiten de wed-
strijden in de sporthal De Klumper en 
organiseren onvergetelijke activiteiten 
zoals het Kerstmix-toernooi waarbij 
de circa 1.90 meter lange, ervaren 
sporters van de vereniging samen met 
de springerige basketballertjes van 8 
jaar teams vormen en tegen elkaar 
strijden. 

Na afloop van de barbecue werden de 
kanjers van het seizoen 2015/2016 
bekendgemaakt. 

Vrijwilliger van het jaar: Maarten de 
Groot 
Scheidsrechter van het jaar: Norbert 
Trojahn 
Coach van het jaar: Harm Steegs 
Mr BC Lieshout: Roel Oomkes
Mrs BC Lieshout: Roos Monen

De jeugd genoot van de autospeurtocht, waarbij onder 
andere een foto van Kasteel Croy gemaakt moest worden 

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 
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Aarle-Rixtel - Juist voordat de zomer 
echt begonnen is, was de tafeltennishal 
in Aarle-Rixtel op vrijdag 15 juli voor het 
laatst open. Het seizoen werd voor de 
leden van ATTC’77 en hun partners afge-
sloten met een gezelligheidstoernooi, het 
zogenaamde verrassingstoernooi. 

Maar liefst 28 spelers van allerlei speel-
sterkten streden in wisselend samen-
gestelde dubbels om enkele leuke en 
grappige prijsjes. Per dubbelspel konden 
maximaal 21 punten worden gehaald en 
degene die het dichtst bij vooraf vastge-
legde puntenaantallen kwam, mochten 
een prijs uitpakken. Op de foto zijn zeven 
van de negen prijswinnaars te zien.

De hal is vanaf heden gesloten en alleen 
op de vrijdagochtenden kunnen de echte 
fanatiekelingen in de vakantieperiode nog 
een balletje komen slaan tussen 9.00 en 
12.00 uur. Vanaf 22 augustus is de zaal 

weer gewoon geopend. Iedereen die het 
leuk vindt, is welkom om eens een kijkje te 
komen nemen. De zaal is open op maan-
dag-, woensdag- en donderdagavond en 
vrijdagmorgen (zie ook www.attc77.nl). 

Ook biedt ATTC’77 vanaf 11 september 
weer elke zondagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur, voor iedereen die geïnteres-
seerd is, de mogelijkheid om gratis en ge-
heel vrijblijvend te komen tafeltennissen 

in de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 
in Aarle-Rixtel.

Verder staat voor 9 september een oe-
fenwedstrijd met en tegen de tafelten-
nisvrienden van Deurne en MTTV’72 uit 
Mierlo op het programma. Zo kunnen de 
competitieteams – met zeven teams zijn 
het er twee meer dan vorig seizoen - goed 
voorbereid aan de nieuwe competitie 
beginnen.

Lieshout - Met een duidelijke 2-0 zege 
op runner-up Pepijn Kerkhof heeft 
Margee Hilgerdenaar beslag gelegd op 
de Leo Bosch Trofee. Deze beker wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de winnaar van 
de interne laddercompetitie die bij de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
wordt gehouden. Dit jaar was er ge-
zien het gelijk eindigen van Margee én 
Pepijn een heuse beslissingswedstrijd 
voor nodig.

Laddercompetitie
Gedurende het hele seizoen werkt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
een interne competitie af. Steeds wordt 
er op één trainingsavond per maand 
aan deze interne ‘laddercompetitie’ 
gewerkt. Tijdens zo’n laddercompetitie 
op die trainingsavond worden dan vier 
speelronden afgewerkt, die bestaan uit 
twee maal een singleronde en twee 
maal een dubbelronde. Nadat deze 
maand de laatste ronde van het seizoen 
is afgewerkt bleek in de eindstand dat 
de nummers één en twee exact ge-
lijk zijn geëindigd. Ná verwerking van 
de resultaten van die laatste speelron-
de zijn Margee Hilgerdenaar én Pepijn 
Kerkhof exact gelijk geëindigd op de 
eerste plaats. Beide jeugdspelers heb-
ben 188 punten bijeen gesprokkeld. 
Om toch dé winnaar van deze inter-
ne competitie aan te kunnen wijzen is 

een beslissingswedstrijd gespeeld. Deze 
wedstrijd werd met overmacht door 
Margee Hilgerdenaar gewonnen. Om 
die reden mocht zij, deze keer uit han-
den van trainer Frans van Waardenburg, 
de felbegeerde trofee ontvangen, die 
overigens genoemd is naar de ex-voor-
zitter en erelid van badminton Club 
Lieshout.

Eindstand
In de strijd om de ‘Leo Bosch Trofee’ is 

de eindstand, na de laatste speelronde 
van het seizoen 2015/2016: 

1. Margee Hilgerdenaar 188, 2. 
Pepijn Kerkhof 188, 3. Tim Kanters 186, 
4. Stijn Brouwers 177, 5. Sanneke Vogels 
en Rick van Aspert 176, 7. Daisy Liu 170, 
8. Demi Migchels 168, 9. Tiffany Liu, 
Patricia Lasczak 165, 11. Warsan Ismail 
Ahmed 163, 12. Floris Spoorendonk  
161, 13. Angela Constant 160, 14. Oyin 
Fagbayigbo 154, 15. Senna van Gils 153

Laarbeek - Ruud Verbakel is door zijn 
medespelers van zaalvoetbalclub De 
Vriendenkring gekozen tot voetballer 
van het seizoen 2015-2016. Hij volgt 
daarmee René Brouwers op, die vorig 
seizoen de titel in de wacht sleepte. 
Ruud schaart zich hiermee in een im-
posant rijtje met illustere voorgangers.

De Vriendenkring is een zaalvoetbal-
club die ongeveer 40 jaar geleden werd 
opgericht door een stel vrienden. Zij 
begonnen in het gymzaaltje aan de 
Otterweg in Beek en Donk en ver-
huisden daarna naar ’t Anker. Toen die 
gymzaal werd gesloten is de overstap 
gemaakt naar De Dreef in Aarle-Rixtel 
en dat is inmiddels al weer zo’n 15 jaar 
de thuishaven. De leden komen voor-
namelijk uit Laarbeek, maar ook uit 
Nijnsel, Boerdonk en Helmond. Elke 
dinsdagavond spelen zij onderlinge du-
els, die zich kenmerken door techniek, 
passie en strijd.

Ruud Verbakel werd opgeleid 
bij Sparta’25. De scouts van De 
Vriendenkring volgden hem al enige 
tijd en toen hij enkele jaren geleden 
transfervrij was werd er snel gehan-
deld. Zonder een opleidingsvergoeding 

te hoeven betalen werd hij ingelijfd in 
het keurkorps van De Vriendenkring. 
Daar werd hij rustig gebracht en kreeg 
hij eerst tijd om te acclimatiseren. Vorig 
seizoen liet hij zijn klasse al regelmatig 
zien en dit seizoen zette hij die lijn door. 
Voor de kenners is zijn verkiezing tot 
voetballer van het jaar dan ook geen 
verrassing. Toch was ook nu weer de 
spanning voelbaar bij het bekendma-
ken van de uitslag. Dit jaar kende de 
verkiezing een primeur; voor het eerst 
was er de mogelijkheid voor ‘tele-vo-
ting’. Deze hi-tech mogelijkheid was 
nodig om alle spelers de gelegenheid 
te geven om hun stem uit te brengen.

Dat de verkiezing terecht was bleek 
wel uit de lovende woorden in het jury-
rapport: “Ruud Verbakel onderscheidt 
zich door zijn technische vaardigheden 
en zijn versnelling met de bal aan de 
voet. Door zijn rust in balbezit geeft hij 
zijn medespelers de gelegenheid om de 
juiste positie te kiezen. Hij heeft oog 
voor de vrije man en heeft scorend ver-
mogen. Kortom een dynamische spe-
ler, die prima past in het hedendaagse 
spelsysteem”. Punt van kritiek van de 
jury is zijn langdurige afwezigheid in 
de afgelopen maanden. De geboorte 

van zijn dochter Dieuwke is daarbij 
wel een verzachtende omstandigheid, 
maar de jury rekent erop dat Ruud ko-
mend seizoen met zijn aanwezigheid 
een voorbeeldfunctie vervult voor zijn 
medespelers. 

Traditiegetrouw werd het seizoen af-
gesloten met een BBQ bij de winnaar 
van vorig jaar. René en Lindy zorgden 
dat hun gasten niets tekort kwamen en 
met hulp van het mooie weer werd het 
een prachtige avond. 

zaalvoetbal Ruud Verbakel verkozen tot 
zaalvoetballer van het jaar

Ruud Verbakel

badminton Margee Hilgerdenaar wint ladder-
competitie Badminton Club Lieshout 

Margee Hilgerdenaar koestert ‘haar’ Leo Bosch Trofee. 
Rechtsachter (blauw shirt) verliezend finalist Pepijn Kerkhof

Afscheid Toon Boetzkes na 26 jaar jeugdbegeleiding

Feestelijke seizoensafsluiting 
BC Mixed 

Beek en Donk – De laatste speelavond is 
op vrijdag 22 juli, maar afgelopen vrijdag 
werd het seizoen bij BC Mixed officieel af-
gesloten. Het was niet zomaar een afslui-
tingsavond. Want naast de gebruikelijke 
huldiging van de beste competitiespelers, 
de winnaar van de Mixedmanager en het 
bedanken van Hans van Gend en zijn per-
soneel stonden er ook nog drie bijzondere 
dingen op het programma. 

BadMINIton
In februari van dit jaar ging BC Mixed van 
start met badminton voor kinderen in de 
leeftijd van 4 en 5 jaar. In korte tijd hebben 
zich veel kinderen aangemeld. Met de be-
geleiders hebben zij de afgelopen maan-
den veel gedaan en veel geleerd. Er wordt 
tijdens de lessen veel aandacht besteed 
aan beweging en oog-hand-coördinatie, 
maar ook badmintonregels en spelletjes 
komen natuurlijk aan bod. De kinderen 
hebben heel goed hun best gedaan en 
daarom hebben zij bij de afsluiting van 
het seizoen een diploma gekregen. Hierop 
is ook te lezen wat ze allemaal geleerd 
hebben.

Toon Boetzkes
In 1990 werd bij BC Mixed het eerste 
jeugdkamp georganiseerd. Een groep 
jeugdbegeleiders, waaronder Toon gin-
gen toen mee naar een kampeerboerde-
rij in Uden. Vanaf dat jaar heeft Toon alle 
jeugdkampen meegemaakt. Daarnaast 
heeft hij als trainer heel veel kinderen de 
fijne kneepjes van badminton bijgebracht 
en is hij ook als teambegeleider actief ge-
weest. Maar niet alleen op badmintonge-
bied is Toon van grote waarde voor BC 
Mixed. Zijn technische achtergrond komt 
regelmatig goed van pas. Spellen voor de 
jeugd, een opbergkast of een ranjatap, hij 
draait er zijn hand niet voor om. Na 26 
jaar stopt Toon nu bij de jeugdcommissie. 

Met een mooie fotocollage, een toespraak 
van de jeugdcommissie en een hand van 
alle jeugdleden werd hij afgelopen vrijdag 
in het zonnetje gezet. BC Mixed bedankt 
Toon nogmaals voor zijn geweldige inzet 
in de afgelopen jaren.

Mijlpaal: 70 jeugdleden
Het succes van BadMINIton en alle ac-
tiviteiten die de jeugdcommissie en het 
bestuur van BC Mixed de afgelopen jaren 
op touw hebben gezet hebben ervoor 
gezorgd het aantal jeugdleden flink is ge-
groeid. Afgelopen vrijdag werd een nieu-
we mijlpaal bereikt: 70 jeugdleden. Om dit 
te vieren werd de jeugdcommissie door 
het bestuur getrakteerd op Bossche Bollen. 
Tijdens de komende editie van Laarbeek 
Sportief op 11 september gaat BC Mixed 
zich weer presenteren en wordt een de-
monstratie van BadMINIton gehouden.

Afsluitingsavond
In de kantine werd de avond feestelijk afge-
sloten met een warm en koud buffet, wer-
den Evelien Kuijpers en Ton Slaets gehuldigd 
als beste competitiespelers, werd Evi van 
Rixtel uitgeroepen tot beste Mixed Manager 
bedankte het bestuur Hans van Gend en 
bardame Ali voor de gastvrijheid. BC Mixed 
kan terugkijken op een geslaagd seizoen en 
begint op vrijdag 26 augustus weer met de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen. 

Voor meer info en foto’s kijk je op 
www.bcmixed.nl en volg je de vereniging 
op Facebook, Twitter en Instagram. 

Toon Boetzkes wordt in het zonnetje gezet

Seizoensafsluiting bij BC Mixed

tafeltennis ATTC’77 luidt zomerstop in met 
verrassingstoernooi

Gezelligheidstoernooi bij ATTC'77

wipschieten Goede resultaten 
Laarbeekse 
schutters

Aarle-Rixtel - Op het Jan van 
Doorenpaviljoen vond zondag 17 
juli een vrije schietwedstrijd plaats. 
Ondanks dreigend weer waren er toch 
27 schutters op deze wedstrijd afgeko-
men. De Laarbeekse schutters hebben 
zich weer van de goede kant laten zien.

Bert Vorstenbosch werd 1e op het on-
derdeel erekampioen. Op het onderdeel 
kampioen werd Henk v.d. Velden 2e en 
Goen Vorstenbosch 3e. Henk v.d. Velden 
wist ook een 2e plaats te bemachtigen 
op het onderdeel personeel, daar waar 
Berry Vorstenbosch 5e werd en Goen 
Vorstenbosch 6e. Op het onderdeel 

Bejaarden werd Bert Vorstenbosch 
1e en Henk v.d. Velden 3e. Bij de vrije 
hand werd Bjorn Kerkhof 1e en Bert 
Vorstenbosch 6e.

Het viertal werd gewonnen door Aarle-
Rixtel met schutters Gerard Maas, Henk 
v.d. Velden, Gerard van Ganzewinkel en 
Bjorn Kerkhof. De puistprijzen bleven al-
lemaal in Laarbeek en werden gewonnen 
door Marian Kerkhof, Toon van Hoof, 
Gerard Maas, Joop Kester, Joshy Gevers, 
Tonny Gevers en Ben van Noordwijk.

Aarle-Rixtel – De finaledag van het 
jeugdschieten, van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde, wordt gehouden op za-
terdag 23 juli van 16.00 tot 18.00 uur. 
Alle jeugd van 8 tot en met 16 jaar uit 
Aarle-Rixtel is hiervoor uitgenodigd.

Er wordt met luchtbuks en kruisboog 
op diverse onderdelen geschoten voor 
de titel ‘dagkoning(in)’. Voor de win-
naar staat er een mooie beker klaar. Dus 

wil je de zomervakantie leuk beginnen 
met luchtbuks- en kruisboogschieten, 
en er ook nog een mooie beker of een 
ander prijsje aan overhouden? Kom 
dan zaterdag 23 juli naar het Jan van 
Doorenpaviljoen aan de Hagelkruisweg 
in Aarle-Rixtel (achter koekjesfabriek 
Jeurgens). Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Bjorn Kerkhof, 
tel. 06-49116390.

Finaledag jeugdschieten 
Onze Lieve Vrouwe gilde
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biljarten

Programma / Uitslagen

bridgen
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 14 juli
1 Marie Louise en Cellie 64,38%                                                                                                                                 
2 Tonnie en Hans 58,13%
3 Marianne en Leni 54,38%
4 Mari en Jo 53,13%
5 Dora en Lambert 52,50%

De volgende zitting is op donderdag 
8 september om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 13 juli
1 Riky en Jan 62,50%
2 Marian en Joop 59,03%
3 Gerda en Gidi 51,39%
4 Mieke en Mari 50,69%
5 Corry en Wim 50,00%
5 Annie en Cellie 50,00%

Uitslag dinsdag 19 juli
1. Nettie en Marijke 60,63%
2. Dorie en Cas 58,75%
3. Lies en Lodewijk 58,33%
4. Arno en Hans 56,25%
5. Annie en Dinie 51,66% 

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor 
verdere informatie: 
www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 13 juli
A-lijn   
1 Erik – Wilma 59,72%
2 Helma – Antoinnette 58,33%
3 Maria – Els 58,10%

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 19 juli
1. Cor en Nellie 66,50%
2. Annie en Helma 62,00%

2. Marian en Lilian 62,00%
4. Ine en Mien 56,50%
5. Jan en Pieta 56,00%

Volgende zitting op dinsdag 26 juli in de 
Waterpoort.

postduiven
Postduivenvereniging De Luchtbode
Wedvlucht Sezanne 342 km
1. Frans Manders en zoon
2. en 4. Martien de Groot
3. en 6. Sjef Schellekens
5. Frans Manders en zoon
7. Pieter Beekmans
8. Henk Verstappen
9. Frans Manders en zoon
10. Martien de Groot
 
Wedvlucht Isnes 131 km
1,2,3,4,5,6,7. Frans Manders en zoon
8. en 10. Sjef Schellekens
9. Joop Vereijken

MOBILE INVENTION
a u t o b e d r i j f

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

GRATIS
AIRCO CHECK

AIRCO ONDERHOUD
MET ANTI-GEURBEHANDELING

VAN € 158,00 VOOR  € 99,00

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

onderdeel van:

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM EEN 
HOR, OP MAAT 

EN IN ELKE KLEUR.

Maatwerk 
dakkapellen
Voor meer effectieve ruimte en licht in huis

Beek en Donk - Het is Dhr. 
N. Vogels, van biljartclub 
‘Kanaalzicht’, gelukt om na de 
normale competitiewinst, ook de 
bokaal in de wacht te slepen. Deze 
bokaal is vernoemd naar het over-
leden lid J. Verschuren.

De bokaal werd uitgereikt door 
Dhr. H. Vermeulen, medeoprichter 

van deze biljartclub. De wedstrijden 
van ‘Kanaalzicht’ beginnen weer na 
de kermis in Beek en Donk.

Vooraf vindt er een kleine vergade-
ring plaats, waarvan de datum nog 
volgt. Tot die tijd is er gewoon vrij 
biljarten op de normale avonden.

Dhr. Vogels winnaar J. Verschuren 
bokaal

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524

vissen Koploper Willy Vorstenbosch vist langs het net

Henk Steegs wint 4e wedstrijd 
H.S.V. Het Geduld

Henk Steegs wist de meeste vis te vangen

Beek en Donk - Na problemen op het 
kanaal door de hevige regenval in de 
derde wedstrijd kwam het volgen-
de probleem om de hoek kijken bij 
wedstrijd vier op vijver De Koppelen. 
De beginselen van blauwalgen had-
den zich aangekondigd en de vissers 
konden hierdoor niet alle stekken be-
nutten door de groene massa op het 
water.

Maar de wedstrijdleiding zou de wed-
strijdleiding niet zijn om daar een goe-
de oplossing voor te vinden. Er zijn 
een paar mooie vervangende stekken 
gemaakt zodat alle 21 deelnemende 

vissers toch een mooie vismiddag 
hadden.

Na alles gewogen en geteld te hebben, 
kwam Henk Steegs als winnaar uit de 
bus. Hij had net als Mari Vereijken 47 
punten vergaard, maar Henk wist zich 
te onderscheiden in het aantal gevan-
gen vissen. Mari Vereijken viste echter 
het meeste gewicht aan vis naar bo-
ven, met een totaal van 6 kilo.

Koploper Willy Vorstenbosch kwam tot 
ieders verbazing op een nul score uit, 
hij wist geen vis te vangen en op de 
vraag van hoe dat nou mogelijk was, 

zei Willy: “Als er geen vis zit, kan ik ze 
ook nie vangen”. Hierdoor is de span-
ning in de competitie helemaal terug.

Zaterdag 23 juli staat de vijfde wed-
strijd op de agenda, die wordt gevist 
op vijver De Koppelen. De loting is om 
13.30 uur en de wedstrijd begint om 
14.00 uur, het einde is om 17.00 uur. 
Wilt u graag de rangen en standen 
bekijken, dan is dat mogelijk op www.
hetgeduld.nl. Wilt u graag een keer 
mee vissen op een van de wedstrijd-
dagen, dan bent u natuurlijk ook van 
harte welkom.

Beste score voor Frank Schepers (224)

De Eendracht bezoekt Strijd in Vrede
Aarle-Rixtel/Beek en Donk - De 
Eendracht uit Aarle-Rixtel heeft don-
derdag 14 juli deelgenomen aan het 
Zwaantoernooi van Strijd in Vrede 
Beek en Donk. De Eendracht was met 
8 schutters aanwezig.   Bij Strijd in 
Vrede namen 10 schutters deel aan de 
wedstrijd.

Frank Schepers was de beste schutter 
met een score van 224, gevolgd door 
een groep van 4 schutters met bijna een 
gelijke score. Te weten: Walter Jansen 
217, Erwin Wijnhoven 216, Jan van 
Rooy 215 en Martijn v.d. Heijden 213.            

Uitslag De Eendracht  
1 Frank Schepers 224, 2 Walter Jansen 

217, 3 Erwin Wijnhoven 216, 4 Jan van 
Rooy 215, 5 Martijn van der Heijden 
213, 6 Jo Maas, 199, 7 Henk Verachtert 
194, 8 Martien van de Graef 157.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
10 september, dan komt Neerlandia 
uit Bakel bij De Eendracht op bezoek 
voor het ‘Van Ganzenwinkeltoernooi’. 
Voor de vakantie hebben ze nog een 
onderlinge wedstrijd, de ‘Jo v/d Elsen 
verschieting’. De schutters moeten dan 
zo dicht mogelijk bij hun jaarlijkse ge-
middelde proberen te schieten. Deze 
wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 
23 juli.
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Beek en Donk - Bij tennisvereni-
ging ‘t Slotje zijn de afgelopen twee 
weken de jaarlijkse clubkampioen-
schappen gehouden. In 21 catego-
rieën, verdeeld over de verschillende 
speelsterktes in dames- en herenen-
kelspel, dames- en herendubbelspel 
en het gemengd dubbelspel, werd 
gestreden om de felbegeerde titel 
van clubkampioen.

Dit resulteerde in vele spannende 
partijen die over het algemeen in 
goede weersomstandigheden ge-
speeld konden worden. Wat span-
ning betrof spande de finale in de 
HE6 de kroon, na meer dan 3 uur 
zwoegen kwamen Joshy en Ruud 
pas om 01.15 van de baan.

Na de strijd op de baan werd er tij-
dens de derde helft nog lang nage-
praat over gemiste kansen, slechte 
ballen, mooie dropshots en passeer-
slagen. Vooral de laatste paar dagen 
duurde de derde helft tot in de kleine 
uurtjes, wat iets wil zeggen over de 
gezelligheid van dit toernooi.

Door het grote aantal categorieën 
moesten de finales over twee dagen 
verspreid worden, wat het houden 
van een gezamenlijke prijsuitreiking 
erg bemoeilijkt. Op vrijdagavond 
werden om 24.00 uur de nog aan-
wezige winnaars door de voorzitter 
gefeliciteerd terwijl de laatste finale 
van die dag, de eerdergenoemde 
HE6, nog bezig was.

Alle kampioenen krijgen een shirt-
je met het logo van de club: ‘TV ’t 
Slotje’ en de toevoeging ‘clubkampi-
oen 2016’.

Uitslagen
HE5 en hoger  
Bowen Straatman - Jorg 
Gussenhoven 
7-5 6-2

DE5 en hoger  
Zoé Straatman - Judith Booy 
6-3 2-6 6-1

HD5 en hoger  
Kevin Berkers - Theo Rooijakkers
Stijn v.d. Burgt - Raymond Schenk 
6-4 6-4

DD5 en hoger  
Hanneke van Os - Diny van Gend
Marieke Daalmans - Monique 
Megens
6-0 7-6

GD5 en hoger  
Hanneke van Os - Judith Booy

Stijn v.d. Burgt - Raymond Schenk 
3-6 6-4 6-1

HE6
Joshy Gevers - Ruud van Neerven 
7-6 5-7 6-4

DE6   
Marieke Daalmans - Kelly Slaats 
 7-6 4-6 6-3

HD6   
Jan Crooijmans - Fedor Heijl
Roland Megens - Patrick v.d. Heuvel 
6-3 4-6 6-1

DD6   
Maria v.d. Biggelaar - Thea Leenders
Gidi Peters - Tinie Verbruggen
7-6  6-0

GD6   
Diny van Gend - Ilse van Schip-Swarts
Mari de Gouw - René Vermeulen 
6-1  6-4

HE7
Louis Peters - Martijn van Vijfeijken 
3-6 7-6 6-2

DE7   
Kelly Slaats - Marianne van Vijfeijken 
7-5 6-3

HD7   
Martijn Geurts - Marcel Jansen
Tommy Vereijken - Hein Hamelijnck 
7-6 6-1

GD7   
Petra Rooijakkers - Anita de Jong
Louis Peters - Hans van Gend 
6-2 7-5

HE8   
Ad Nijhuis - Dennis van Ham 
6-1 6-1

DE8   
Inge Loomans - Chris Bressers 
6-3 6-3

DD8 
Christel Jansen - Wendy Peters
Manon van Roy - Marja Swarts 
7-6 5-7 6-4

GD8
Heidi de Bie - Ingeborg van Aarle
Jean-Louis van Aarle - Patrick v.d. 
Zanden 
7-5 6-3

DD9   
Marjolijn v.d. Burgt - Gidy v.d. 
Boogaard
Helen Bury - Patricia van Maaren 
6-3 6-7 6-2

bridgen

zwemmen
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Bridgeclub Poort van Binderen 
start met bridgelessen

Lieshout – Bridgeclub Poort van 
Binderen start binnenkort met bridge-
lessen voor beginners en gevorderden, 
in kleine groepjes.

Hou je van kaarten en wil je graag 
bridgen, je bent nooit te oud om te 
leren. Mensen die al kunnen bridgen 

mogen in juli en augustus, geheel vrijblij-
vend, spelen en kennismaken met deze 
bridgeclub. Dit kan op dinsdagmiddag 
(tel. 06-16390349) of op woensdag-
avond (tel. 06-33922943), graag voor-
af aanmelden. Daarnaast kunt u kiezen 
voor een proeflidmaatschap van een 
half jaar, eventueel inclusief les. 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Gerda Spek (tel. 0499-
421980). Voor meer info ga naar 
www.poortvanbinderen.nl. Zij spelen 
wekelijks in het Bavaria Brouwerijcafé 
in Lieshout. 

tennis Clubkampioenschappen junioren 
bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk – Bij 
Tennisvereniging ’t Slotje werd 
zondag 17 juli de finaledag van de 
clubkampioenschappen junioren 
gehouden. 

Voor de clubkampioenschappen 
junioren Enkel heeft iedereen ge-
durende het jaar al wedstrijden 
tegen elkaar gespeeld in poules 
in de categorieën t/m 11 jaar, t/m 
13 jaar, t/m 15 jaar en t/m 18 jaar. 
Ronde 1 in maart/april en ronde 2 
in mei/juli. De uitslagen van deze 
2 ronden waren bepalend voor de 
plaats op de finaledag. In totaal 
waren er in deze voorronden 60 
deelnemers en zijn er 160 wedstrij-
den gespeeld.

Voor de clubkampioenschappen 
Oranje Enkel heeft op zaterdag 16 
juli de voorronde plaatsgevonden. 
Er waren 9 deelnemers welke on-
derverdeeld zijn naar Oranje 1 en 
Oranje 2.

Op de finaledag op 17 juli zijn alle 
finalewedstrijden voor de junioren 
Enkel en Oranje Enkel gespeeld.
Iedereen speelde zijn/haar laatste 
wedstrijd op deze dag. Naast de 
wedstrijden is er volop met elkaar 
gespeeld op de enorme storm-
baan, in het sportcourt en rondom 
de tafeltennistafel. Er was ’s mid-
dags ook een snelheidsmeter om 
te meten hoe hard je kan serveren.

In de verschillende categorieën 
waren dit de snelste junioren.
Oranje: Gijs van der Avoird
Meisjes t/m 13 jaar: Nienke van de 
Rijdt
Meisjes t/m 15 jaar: Maike 
Jongmans
Jongens t/m 11 jaar: Jasper van 
Cleef
Jongens t/m 13 jaar: Wouter van 
der Avoird, Swen Steenbergen

Jongens t/m 18 jaar: Tom Booy, 
Roy Willemsen.
 
De finaledag is afgesloten met een 
prijsuitreiking en de uitslag van het 
raadspel met de snoeppotten. 
De winnaars van de snoep-
potten waren Evan Verkuijlen, 
Teun Jongmans en Meike van 
Oosterwijk.

De eindstand van de 
Clubkampioenschappen junioren 
Enkel en Oranje:
Oranje 1: 1. Meike van  Oosterwijk, 
2. Marit Flipsen, 3. Evan Verkuijlen, 
4. Gijs van der Avoird, 5. Jasper 
van Schip.
Oranje 2: 1. Stan Bekkers, 2. Bjorn 
Bekkers, 3. Rens Buter, 4. Julian 
Bekx.

Enkel:
Meisjes t/m 11 jaar: 1. Fleur Kool, 
2. Marit Flipsen, 3. Suze van der 
Vleuten, 4. Naomi Klomp.
Jongens t/m 11 jaar: 1. Jasper van 

Cleef, 2. Simon van der Avoird, 3. 
Koen van Zoggel, 4. Gijs Brugmans, 
5. Koen van de Aa.
Meisjes t/m 13 jaar: 1. Nienke 
van de Rijdt, 2. Daphne Graat, 3. 
Meike Lahaye, 4. Inès Hamelijnck.
Jongens t/m 13 jaar: 1. Teun 
Jongmans, 2. Wouter van der 
Avoird, 3. Yorg Peters, 4. Swen 
van Steenbergen, 5. Timon van 
Steenbergen, 6. Collin Houdijk, 7. 
Teun Lammers.
Meisjes t/m 15 jaar:  1. Maud van 
Oosterwijk, 2. Kim van de Broek, 
3.Maaike Jongmans, 4. Michelle 
van Hoeck, 5. Mandy Habraken, 
6. Sasha van der Linden.
Jongens t/m 15jaar: 1. Timo 
Hocks, 2. Daniel Barendse, 3. Bram 
van Laarhoven, 4. Thijs Engels.
Meisjes t/m 18 jaar: 1. Giulia 
Hens, 2. Ilse van Rooij.
Jongens t/m 18 jaar: 1. Tom Booy, 
2. Bas de Bont, 3. Roy Willemsen, 
4. Jelle Rietberg, 5. Mats Biemans, 
6. Cristian van de Poel, 7. Tobias 
Leenders.

Twee geslaagden voor lesgever Zwem ABC

Seizoenssluiting bij 
Zwemvereniging Beek en DonkBeek en Donk - Zwemvereniging 

Beek en Donk heeft donderdag 
het zwemseizoen afgesloten met 
een uur vol speelplezier. Alle leden 
mochten hun ouders, broer, zus, 
vriendje of vriendinnetje meene-
men om op een gezellige manier 
het zwemseizoen af te sluiten. 

De leden zonder zwemdiploma 
hebben zich een uur lang vermaakt 
in het ondiepe water waar allerlei 
zwemkunsten werden gedemon-
streerd en waar heerlijk werd ge-
speeld. De leden met een zwem-
diploma mochten ook in het diepe 
zwemmen en zij hebben lekker met 
een mat en strandballen gespeeld, 
of nog eens door het gat onder 
water gezwommen en zich in ieder 
geval ook heerlijk vermaakt.

Afgelopen vrijdag hebben twee le-
den, Marijke v.d. Kerkhof en Jeroen 
v.d. Heijden, van Zwemvereniging 
Beek en Donk hun laatste on-
derdeel afgerond van de cursus 
Lesgever Zwem ABC. De theo-
rie-examens, het EHBO-examen, 
het Zwemmend Redden voor 

Zwembaden en hun eindstage 
hadden zij al met goed resultaat 
afgerond. Vrijdag moesten zij nog 
een eindgesprek houden wat zij 
ook met goed resultaat volbracht 
hebben, waarna de diploma-uit-
reiking volgde. Trots wil de zwem-
vereniging dan ook laten weten dat 
ze twee gediplomeerde Lesgevers 
Zwem ABC kan toevoegen aan het 
bestaande team van gediplomeer-
de trainers. Zij wensen hen veel 
plezier toe met het lesgeven bij de 
vereniging. 

Zwemvereniging Beek en Donk 
wenst alle leden een fijne zomer-
vakantie, met hopelijk genoeg 
waterpret. Bent u nieuwsgierig 
geworden, maar bent u nog geen 
lid neem dan eens een kijkje op de 
website www.zwemvereniging-
beekendonk.nl of kom vanaf don-
derdag 8 september eens vrijblij-
vend een kijkje nemen tijdens een 
van hun zwemuren of geniet van 2 
gratis proeflessen.

Clubkampioenschappen 
tennisvereniging ‘t Slotje

Jeroen v.d. Heijden en 
Marijke v.d. Kerkhof
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Vrijdag 22 juli
De Zomerton - Lachend de zomer in
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 23 juli
Sneeuwwitje & The Dwarfs - 
Toneelvereniging Mariahout
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 24 juli
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Maandag 25 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 26 juli
Zwemmen met je vrienden en 
vriendinnen!
13.30 uur, Zwembad Drie-Essen, 
Beek en Donk

Woensdag 27 juli
Tennissen in de zomervakantie!
15.00 uur, TV de Hut, Aarle-Rixtel

Donderdag 28 juli
Happy Hour met gezellige muziek
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

'Reus van een neus' - Theatergroep 
de Kersouwe
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Tafeltennis in de zomervakantie!
19.30 uur, Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig, Otterweg 37, 
Beek en Donk

Vrijdag 29 juli
'Laarbeek Live'
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 juli
Lezing over Het Kennis Boek, het 
Gouden Boek van de Gouden Tijd
10.00 uur, Rietzangerlaan 11, 
Beek en Donk

'Laarbeek Live'
14.00 - 01.00 uur, Heuvelplein, 
Beek en Donk

Zondag 31 juli
Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Sneeuwwitje & The Dwarfs - 
Toneelvereniging Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Dinsdag 2 augustus
Boksen in de zomervakantie!
18.00 uur, Boksschool Riny 
Heesakkers, Otterweg 29a, 
Beek en Donk

Woensdag 3 augustus
Ten Blakke - Seniorenmiddag
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Outdoor Laarbeek in de 
zomervakantie!
14.00 uur, Outdoor Laarbeek, 
Parklaan 2, Beek en Donk

Fotograaf:Joost Duppen


