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Beek en Donk - Afgelopen vrijdag 
was het groot feest voor Jayden. Zijn 
zevende verjaardag vierde hij door al 
zijn oude en nieuwe klasgenootjes 
van basisschool ‘t Otterke uit te no-
digen in speeltuin ‘t Zonnehoekje in 
Gemert. Daar had hij meer dan genoeg 
reden voor. Pas drie dagen eerder 
kwam hij samen met zijn ouders terug 
uit Amerika. De MooiLaarbeekKrant 
was erbij en zag een levenslustig jon-
getje met een flinke bos krullen volop 
genieten.

Laarbeek geeft om Jayden
“Het is fantastisch dat ze weer terug 
zijn en al onze inspanningen en die 
van alle gulle gevers beloond worden 
met goed nieuws”, vertellen Erwin en 
Carla Lücker namens de stichting ‘Geef 
om Jayden’. Ruim een jaar geleden 
kreeg Jayden te horen, dat hij een neu-
roblastoom tumor had. Behandeling in 
Nederland volgde direct, maar om zijn 
overlevingskansen te verdubbelen zou 
Jayden door moeten naar Amerika. 
Wat er toen volgde, is de meeste 

Laarbekenaren niet ontgaan. De stich-
ting ‘Geef om Jayden’ zette samen 
met onder andere Omroep Kontakt 
een aantal grootschalige acties op po-
ten, om geld in te zamelen voor de reis 
en het verblijf van Jayden en zijn ou-
ders in Amerika. Heel veel mensen in 
Beek en Donk en tot ver in de regio 
leefden enorm mee en gaven gul.

“Dankzij zijn 

behandeling in Amerika 

is Jayden nog 

steeds schoon”

Toekomst
“Dankzij zijn behandeling in Amerika 
is Jayden nog steeds schoon”, vertelt 
vader Raimond. “Die behandeling was 
echt nodig, omdat de kanker anders 
weer teruggekomen was. Dan was hij 
er nu niet meer geweest. De komende 
vijf jaar blijven spannend en onzeker. 
Jayden moet iedere drie maanden te-
rug voor controle.” Moeder Inge zegt 
blij te zijn, dat ze weer thuis is na acht 

maanden Amerika. “Het is daar een 
heel spannende tijd geweest. Nu moe-
ten we het leven hier weer oppakken.”

“We zijn zo dankbaar 
voor de inzet die 

iedereen heeft getoond”

Dankbaar
Terwijl zijn ouders tevreden, maar 
ook duidelijk vermoeid van de 
tijd die achter hen ligt, toekijken, 
lijkt Jayden de draad al weer he-
lemaal op te pakken. Hij plonst in 
het zwembad en vliegt met zijn 
vriendjes en vriendinnetjes van 
de schommel naar het klimrek. 
Tussen het klimmen en klauteren 
door laat hij weten, dat hij het 
leuk vindt weer in Nederland te 
zijn. Hij is zelfs al bij de wisseldag 
op school geweest en gaat na de 
vakantie opnieuw in groep 3 be-
ginnen. Moeder Inge: “We willen 
heel graag iedereen bedanken. We 
zijn zo dankbaar voor de inzet die 
iedereen heeft getoond.” 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  
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‘Effe buurten’ met Liesbeth en Frans
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Laarbeek Live

Deco-oma’s nemen afscheid
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De prinses op de erwt
ma. 27 en do. 30 juli 14.30

Dolfinarium
donderdag 20 aug. 14.30

Armand & The Kik
vrijdag 21 aug. 20.30

openluchttheater-mariahout.nl

Ga jij binnenkort op vakantie of vier je vakantie rondom huis? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Stuur ons je meest zonnige, vrolijke en bijzondere vakantiefoto 

toe via redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op leuke prijzen! 

Heb jij meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse? En heb je dit vast-
gelegd op camera? Stuur de leukste foto hiervan vóór maandag 27 juli 
op naar redactie@mooilaarbeek.nl. De MooiLaarbeekKrant plaatst 
volgende week foto’s van Laarbeekse deelnemers in dit huis-aan-huis-
blad. Wie weet kom jij dan in de krant!

jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?

Jayden terug uit Amerika: levenslustig én met een fl inke bos krullen 

Gezocht: foto's Nijmeegse Vierdaagse!
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

TUINDERSWEG

De straatnaam Tuindersweg is 
nog niet zo heel oud. De oudere 
huizen die er staan, staan er best 
al heel lang, maar ze staan ge-
noemd onder Mariahout, of het 
Heieind. In 1972 neemt de ge-
meente Lieshout het besluit om 
voor een goede administratie 
enkele wegen in Mariahout een 
nieuwe naam te geven: Tuin-
dersweg, Rietven en de Nieuwe 
Erven. 

Zeer waarschijnlijk is de straat zo ge-
noemd naar de nieuwe bewoners die in Mariahout zijn komen wonen, 
onder andere de tuinders. In de dertiger jaren, toen Mariahout gebouwd 
werd, kwamen de pioniers naar het kerkdorpje. In de jaren 1950 – 1960 
gingen veel mensen uit Mariahout emigreren. Aan de Tuindersweg kwam 
Maplehof, met een totempaal ter herinnering aan de emigranten. 

De Tuindersweg is eigenlijk een oude zandpad die er lag in 1792. Het pad 
liep toen vanaf het Rietven gezien verder richting Veghel, het pad liep 
toen dood, en er stonden in 1832 nog geen huizen. Ten zuiden van de 
Tuindersweg, wat toen de Lies- houtse heide was, lag het Contven 
en de Stomkes Camp. Het was 
nog een onontgonnen gebied. 
Het oorspronkelijke zandpad 
is later toen de nieuwe bebou-
wing er kwam doorgetrokken 
naar de Mariastraat, en is er 
een totaal nieuwe straat geko-
men.

Henny Bevers – van den Baar 
Namens de heemkundekring ’t 
Hof van Liessent

Tuindersweg, wat toen de Lies- houtse heide was, lag het Contven 
en de Stomkes Camp. Het was 
nog een onontgonnen gebied. 
Het oorspronkelijke zandpad 
is later toen de nieuwe bebou-
wing er kwam doorgetrokken 
naar de Mariastraat, en is er 
een totaal nieuwe straat geko-

Namens de heemkundekring ’t 

De straatnaam Tuindersweg is 
nog niet zo heel oud. De oudere 
huizen die er staan, staan er best 
al heel lang, maar ze staan ge-
noemd onder Mariahout, of het 
Heieind. In 1972 neemt de ge-
meente Lieshout het besluit om 
voor een goede administratie 
enkele wegen in Mariahout een 
nieuwe naam te geven: Tuin-
dersweg, Rietven en de Nieuwe 

Zeer waarschijnlijk is de straat zo ge-

Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, 
geven wij u kennis van het toch nog plotselinge overlijden van onze zorgzame en 
liefdevolle man, vader en opa

Jan van Dijk
echtgenoot van

Anna Verbakel

* Mierlo, 10 februari 1925                          † Bakel, 20 juli 2015

  Beek en Donk: Anna van Dijk-Verbakel
  Uden:  Mia en Marcel
      Ramon, Stefan, Kasper
   Gemert: Leni en Rob 
      Wouter, Guus, Dick
  Aarle-Rixtel: Hans en Marianne 
      Anke, Linda
  Aarle-Rixtel: Wilfried en Caroline 
      Maud, Daan, Floor, Janne

Dr. Timmerslaan 57
5741 XG Beek en Donk

Jan is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op
donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 24 juli om 10.30 uur
in de Michaëlkerk, Kerkstraat 1 te Beek en Donk.
Aansluitend begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats op 
begraafplaats De Oude Toren.

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

Op de foto van vorige week 
kwamen twee reacties binnen:

Vooraan met het korte jurkje 
ben ik zelf, de anderen weet ik 
niet zeker. Ik denk aan Trinette 
Vesters, Gerda Franssen en
Jeanne Vogels.

Met vriendelijke groet, 
Jeanne van Hoof, van der Pol

Dit is de communie-optocht. V.l.n.r. Annelies van de Rijt, Trienet Vesters, Truus Kuij-
pers en Kees Hemmen.
Ik sta er zelf bij en heb de foto van Trienet Vesters gekregen.
 
Met vriendelijke groeten, Truus Kuijten-Kuijpers

Historische beelden

MooiGespot! Bij het schoolverlaterskamp van de Bernadetteschool 
uit Mariahout.

Groet Joost Huijbers, 
Leerkracht groep 8, Bernadetteschool Mariahout.

Mooi Gespot
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Mariahout - Harry en Betsy 
Bouwdewijns-Huijbers trouwden op 
21 juli 1965. Deze week viert het 
stel daarom hun gouden jubileum. 
Harry en Betsy kregen twee kinderen 
Gidian en Marcel. Hun grootste pas-
sie is het rijden met oude bromfietsen.

“Hij kwam in één keer 
op mij afgeschoten” 

Toeslaan
Als Harry in de jaren 60 van de vorige 
eeuw Betsy ziet staan als hij met zijn 
vrachtwagen onderweg is, denkt hij 
maar één ding: “Die staat mij wel aan.” 
Alsof het zo moest zijn, gaat Betsy met 
een aantal vriendinnen naar de kermis in 
Mariahout. “Toen kwam hij in een keer 
op mij afgeschoten”, vertelt Betsy. “Dat 
meisje was me die week al een paar keer 
meer opgevallen”, zegt Harry, “en daar 
wilde ik wel meer van weten!” Dat was 
de tijd, dat er nog danstenten in de dor-
pen stonden met de kermis en met car-
naval. “Daar moest je toeslaan, anders 
had je niets”, lacht Harry.

Beton
In de tijd dat hij Betsy leerde kennen, 
brengt Harry met een vrachtwagen 
bakkersbloem rond. Zo komt hij vaak 
bij de bakkers in de Kapelstraat van 

Donk. Dit waren in die tijd Jan (Boon) 
Leenders en Sjef van Griensven, de zin-
gende bakker. Op tafel ligt toevallig een 
MooiLaarbeekKrant met voorop een 
foto van de jongste dochter van Sjef, 
Lucy, die nu al weer 40 jaar onderwij-
zeres is ‘op Donk’. Harry heeft veel ja-
ren op de bouw gewerkt en daarvoor 
een jaar of vier bij Betonson met als 
baas de Donkenaar Gerrit van Leuken, 
“een heel fijne baas, met wie je altijd 
in gesprek kon komen”, vertelt Harry. 

“Op de kermis en 
met carnaval moest je 

toeslaan, anders
 had je niets” 

Handvaardigheid
Betsy zit op kostschool in Schijndel als ze 
Harry leert kennen. Alleen in de weeken-
den kan ze naar huis en na de uitgaans-
avond op zondag gaat ze om 11.00 uur 
naar huis en dan ’s morgens weer naar 
Schijndel. Ze slaagt daar voor onderwij-
zeres en begint als onderwijzeres aan de 
meisjesschool in Lieshout. In die tijd gold, 
dat trouwen ontslag betekent. Betsy ont-
komt daar niet aan en ze krijgt haar ont-
slag. Daarna kan ze alleen als invalkracht 
werken. In de tijd, dat de kinderen wor-
den geboren blijft ze thuis, om daarna 
te beginnen aan een 31-jarige loopbaan 
aan de Wilhelminaschool in Helmond 
als vakleerkracht handvaardigheid.

Solex
In Mariahout kent men het echtpaar 
van hun oude brommers, een geza-
menlijke hobby. Een paar daarvan 
heeft Harry thuis staan voor de foto. 
Hij heeft ook nog een aantal andere 
oude brommers, zoals een Zündapp, 
een oude Arolo en een Puch maxi. 
Ze ervaren het samen meerijden met 
toertochten als een waar genot. Er 
zijn regelmatig tochten van rond de 
100 km waar ze met medebelangstel-
lend en op de vele stops bijpraten over 
hun hobby. Namen van clubs als ‘De 
Bromvliegers’ en ‘Motorclub de Vette 
Ketting’ komen voorbij. Maar om de 
wind door je haren te voelen is toch 
wel heerlijk en daarom gaan ze het 
liefst zonder helm op de Solex. 

Samen met hun kinderen en de klein-
kinderen Bryan, Anouk, Jordy, Jente 
en Max vierde het stel dinsdag groot 
feest. 

“In Mariahout kennen de meeste mensen ons van onze verzameling oude brommers”

Bij ons de 2e 
Luxaflex© Hor 
30% korting

Actieperiode 1 juli t/m 31 juli 2015

Kapelstraat 38 - Beek en Donk - 0492 463233
www.manderswoonsfeer.nl

Harry en Betsy Bouwdewijns-Huijbers 50 jaar getrouwd
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Zaterdag 25 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Martien van den 
Heuvel (jrgt), Wim van den Berg (mged), Hein 
en Miet Vogels-van den Heuvel en hun kinde-
ren en familie, Marinus van den Heuvel en Lies 
van Os, Theo Berkvens (mged).

Zondag 26 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering samenzang
Intenties in deze viering voor: Jo Daniëls–Gijsbers, 
Miet van Boxmeer–van Duijnhoven(verj), Jan 
van den Bogaard(fund),Herman Biemans (par), 
Overleden ouders de Jong–van Leuken, Ben 
Loomans Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor Carel van den 
Biggelaar (mged), Frans Manders (fund), Miet 
Truus en Jan van Dooren (fund), Toon Bouw 
(mged), Joke van Duijnhoven-Swinkels (mged), 
Bart Coppelmans (mged), Noud Vermeulen 
(mged), Hans Swanenberg (sterfdag), George 
Cranen (sterfdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Bert en Mien van 
der Linden, Jaan Jansen-van de Burgt, Gerrit 
Wilms, Antoon Schepers

Maandag 27 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 28 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 29 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 30 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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

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

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
lh@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
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
25 juli-30 juli 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Toen nam Jezus de broden 
en na het dankgebed 
gesproken te hebben 

liet Hij ze uitdelen 
onder de mensen. 

die daar zaten, 
alsmede de vissen, 

zoveel men maar wilde.
Twee vissen en vijf broden 

waren genoeg 
om een menigte te voeden.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het Paringswiel

Misschien dat jullie gezeten aan de wa-
terkant ooit een raar model libellen of 
waterjuffer hebben gezien wat er bij 
nader inzien twee bleken te zijn.

Dit is een zogenaamd paringswiel of 
paringsrad. Op de foto die ik afgelopen 
weekend maakt, zie je twee parende 
waterjuffers.

De tandem is een onderdeel van het 
paringsritueel van waterjuffers. Vóór 
de paring brengt het mannetje zijn 
sperma over naar zijn secundaire ge-
slachtsorgaan. 

Dit moet omdat het primaire orgaan 
aan het uiteinde van het achterlijf 
op een onbereikbare plaats voor het 
vrouwtje zit. 

Een mannetje,dat op zoek gaat 
naar een vrouwtje om te paren, 
grijpt een uitgekozen vrouwtje in 
de nek vast met behulp van zijn 
grijporgaan (dat is zijn achterlijf).

Ook na de eigenlijke paring, waarbij 
het vrouwtje met haar achterlijf sper-
ma ophaalt uit het geslachtsorgaan van 
het mannetje, blijven sommige soorten 
libellen in tandem vliegen tot na het 
leggen van de eieren.

Bevruchting vindt pas plaats bij de 
eiafzet. De lengte van de paring is zeer
wisselend, van enkele seconde tot 
meerdere uren.

Als je zo langs de waterkant goed 
rondkijkt, is er van alles te zien en is 
het ook in het klein genieten van onze 
Mooie Laarbeekse Natuur!Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Torrenven Mariahout



Donderdag 23 juli 2015 5
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden Andijvie

1+1 gratisKiwi Gold      500 gram    1.99

Paprika Stoplicht per zak 1.49

Bospeen         per bos      0.99

Kiwi Green     500 gram   1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Zoete Hedelfi ngers

Extra Voordelig

 per kilo  5,-
Extra Voordelig

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Peuterdriften
Mijn werkdag zit erop. Snel wat laat-
ste aanvullingen voor het avondeten 
kopen. Aangekomen bij de kassa gaat 
verderop in de winkel een krijsend 
alarm af. Een moeder ‘vecht’ met haar 
peuter.  De ‘dame in de dop’ heeft 
haar zinnen gezet op iets lekkers. ‘Het 
roze prinsesje’ verandert in ‘een rode 
draak’ die dreinend en krijsend haar 
zin probeert door te drukken. Wij, 
klanten bij de kassa, slaan het tafereel 
gade.

Ooit bezat ik drie peuters en herken de 
situatie. De oudste twee hadden hun 
driftbuien meestal thuis. De onderste 
trede van de trap was mijn ‘isolatie-
plekje’. Na een paar minuutjes krijsen 
kon ik al gauw twee armpjes om mijn 
nek voelen en de zin horen; “Mama, 
ik zal het noooit meer doen.” Maar bij 
nummer drie kreeg ik regelmatig ‘de 
draak’ buitenshuis op bezoek. 

Manlief en ik haten winkelen, maar 
nummer drie vindt het geweldig.  Grote 
vertedering toen mijn tweejarige ‘prin-
ses’ met een snoezig setje lakschoe-
nen kwam aanzetten. Nog de goede 
maat óók… natúúrlijk kocht deze 

sukkelmoeder die schoenen. 

Als een jaar later de gymschoenen 
van zoonlief te klein zijn probeert mijn 
‘prinses’ de actie te herhalen. Helaas 
kan ik de knalroze, goedkope glitter 
niet waarderen. Zodra ik de schoenen 
terugplaats in het rek komt de gillende 
‘draak’ tevoorschijn.  Met een schaam-
rood hoofd reken ik zoonliefs gympen 
af en probeer mijn dochter, die gillend 
de uitgang blokkeert,  te negeren. Als 
dit niet lukt gooi ik haar in een brand-
weerworp over de schouder en spurt 
met krijsend kind naar de auto.

Terwijl ik haar in de autostoel probeer 
te proppen, besef ik dat ik nog een 
boodschap moet doen. “Jij blijft in de 
auto”, zeg ik streng waarna het krijsen 
omslaat in zielig gesnik… “Ik ben ba..
ang”, klinkt het zacht. Met dochter 
in winkelwagen gesnoerd, betreed ik 
later de supermarkt. Het dreigement, 
haar bij ‘één kik’ in de auto te mikken, 
helpt. ‘Prinses’ gedraagt zich voorbeel-
dig. “Wat een lief kind”, krijg ik nog te 
horen. Gniffelend vertrek ik naar huis. 

Mijn spullen voor het avondeten zijn 
afgerekend. Ik zie moeder met haar 
peuter aan de pols, zonder lekkers, 
naar buiten lopen. Ondanks dat het 
kind niet haar zin gekregen heeft, lacht 

ze alweer naar haar moeder. Ik 
geef de standvas-
tige moeder een 
dikke knipoog. 
Goed gedaan 
mama!
 

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

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.nl

Laarbeek Live; gezellig dorpsevenement

Redacteur:  Ria Tijssen
Fotografen: Marcel van de Kerkhof
      (Beek en Donk)
      Joost Duppen

Beek en Donk – Door de Beekse ho-
reca, Café-Zaal Dave van de Burgt, 
Café Thuis en Café-Zaal De Tapperij 
werd afgelopen weekend Laarbeek 
Live, een muzikaal evenement, ge-
houden op het Heuvelplein. 

‘Beentjes van het plein’
Zaterdag druppelde het plein vanaf 

20.00 uur - best een vroeg tijd-
stip voor uitgaande 

mensen -  langzaamaan vol. De Las Vagas 
Show, Dj Giorgio Fine met MC Luka en 
Miss Bont Beats werkten naar een climax 
toe.

Voor enkele bezoekers hadden de laatste 
uurtjes veel weg van WiSH en ze genoten 
dan ook volop van de muziek. De been-
tjes gingen dan ook van de vloer/’het 
plein’. Het weer werkte natuurlijk ook 
prima mee; het was een zwoele zomer-
avond met zo’n 800 bezoekers.  

Geslaagde editie
Op zondag waren de weersgoden het 
evenement niet zo goed gezind. De 
hele ochtend regende het tot laat in de 

middag, toen Laarbeek Live al was be-
gonnen. Het bezoekersaantal kwam la-
ter in de middag daarom pas op gang. 
Wederom was de Las Vagas Show aan-
wezig met daarnaast Tijl van Gender, de 
band Mona Lisa, zanger Corné en een 
Magical Closing Act. Voor de kinderen 
stond er een springkussen en zij kon-
den zich ‘s middags laten schminken. 
Ondanks dat het plein niet vol stond, 
ongeveer een kleine 200 bezoekers in 
de avond, was het wel heel gezellig 
en kijken de organisatoren terug 
op een geslaagde editie 
van Laarbeek Live.

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Monchoutaart met stroopwafels

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

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

• 18 stroopwafels

• Mini stroopwafels voor 

decoratie

• 500 ml slagroom

• 2 zakjes vanillesuiker

• 75 gr nougatine

• 600 gr Monchou 

roomkaas

• 2 el suiker

• 1 vanillestokje

• Boter om in te vetten

Breek de grote stroopwafels in stukjes. Snijd 
het vanillestokjes door de lengte doormidden 
en schraap het merg er uit. Klop de slagroom 
bijna stijf (yoghurtdikte). Voeg de vanille-
merg, vanillesuiker en suiker toe en spatel er 
goed door. Voeg daarna beetje bij beetje de 
roomkaas toe. klop het mengsel nog even 
door zodat er geen klonten meer in zitten, 
hak de nougatine fijn en voeg toe. Vet de 
springvorm van 24 cm in en bedek eventueel 
de bodem met bakpapier. Verwarm de stuk-
jes stroopwafel kort in de magnetron totdat 
ze een beetje zacht worden en de karamel 
iets vloeibaar begint te worden. Verdeel de 
helft van de stroopwafels om de bodem te 
bedekken en druk zachtjes aan. Giet de helft 
van het roomkaasmengsel erover en bestrooi 
met de rest van de koek (bewaar wat krui-
mels voor decoratie). Giet de rest van het 
mengel er boven op en decoreer de taart 
met wat kruimels en mini stroopwafels. Zet 
minimaal 3 uur in de koelkast. Haal de taart 
15 min voor het serveren uit de koelkast, 
hierdoor voorkom je dat de bodem nog erg 
hard is door de koeling.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Sudoku

Woordzoeker

ACTIEVE
ATELIER
BEDANKT
BUIZERD
CONTACT
CONTENT
DEKSELS
GEBRUIK
HOUDING

JACUZZI
KEUKENS
LIMBURG
MACHINE
NIEMAND
OPSLAAN
PLANEET
QUATSCH
RUSLAND

STREVEN
TURKIJE
UNIFORM
VLIEGER
XEROXEN
ZEVENDE
ZWANGER
ZWIERIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACTIEVE ATELIER BEDANKT
BUIZERD CONTACT CONTENT
DEKSELS GEBRUIK HOUDING
JACUZZI KEUKENS LIMBURG
MACHINE NIEMAND OPSLAAN
PLANEET QUATSCH RUSLAND
STREVEN TURKIJE UNIFORM
VLIEGER XEROXEN ZEVENDE
ZWANGER ZWIERIG

Hard

5 3 1 4 8

6 7 3

1 7 2

9 8 6 7

5 1 4

2

5 7 8

6 9 3 8 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Jan Corsten

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Nettie van der Linden

€15,00waardebonvoor de winnaar
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 

info@cooperatietotuwdienst.nl

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek... Deze kleine spruit is Go, een Jack Russel 

Terriër pup.  Go is een schat van een 
hondje, hij is heel lief en iedereen kan bij 
hem rekenen op een vrolijke begroeting. 
Go kan met de andere honden in de 
opvang goed overweg en vindt het leuk 
als hij met hen lekker mag ravotten en 
spelen op de speelveldjes. Hij beschikt 
over een pienter karakter, het wandelen 
aan de riem had hij zo door en als een 
natuurtalent loopt hij met je mee aan de 
lijn. We zoeken voor Go een baasje dat 
over de tijd en ervaring beschikt hem op 

een positieve en consequente manier op te voeden, zodat Go vol zelfvertrouwen 
samen met u de toekomst tegemoet gaat.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze leuke pup, maak dan voor een kennismaking met Go een 
afspraak met dierenopvang De Voorste Grootel, tel: 0492-381490 of via www.voorstegrootel.nl

Naam:        Go
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Solovend
De kartonnen kaartjes op mijn 
slaapkamerdeur herinneren mij 
dagelijks aan de concerten die ik de 
afgelopen jaren bezocht heb. Het 
zijn er tientallen. De een leuker dan 
de andere. De een dichterbij dan 
de andere. Toch wisten sommige 
optredens me echt te verrassen. 
Door een onsterfelijk optreden. Een 
extreem enthousiast publiek of een 
ander verbazingwekkend element 
tijdens het concert. Nu was ik laatst 
te gast bij het tweede optreden van 
Sanne Hans in het openluchttheater 
van Mariahout. Op zichzelf al een 
leuk affiche. Lekker s-s-spontane 
rockchick die lekker zichzelf is 
gebleven. Toch kwam de verrassende 
klapper deze avond van iemand 
anders. Ik was deze keer extra vroeg 
aanwezig om het voorprogramma te 
aanschouwen. 
Niet geheel 

ontoevallig, aangezien mijn broer 
de drummer van die opwarmende 
band is. Zoals vaak bij Bag On 
Wheels het geval is swingde het 
publiek lekker mee. De één uur 
durende set verliep soepeltjes, 
totdat een staaltje muzikale 
kunst uit de boxen klonk. De 
zevenkoppige band gaf de 
saxofonist zijn moment om te 
shinen. En dat moment greep hij 
ditmaal met beide handen aan. Hij 
greep zijn gouden saxofoon bij de 
kraag, zette zich schrap en begon te 
blazen. Hard, hoog en ontzettend 
raak. Z’n sax was on fire. Er klonk 
een Baker Street als nooit tevoren. 
Een SOLO met kapitalen. Een 
klankenknoepert van jewelste. Een 
alleenspel dat zelfs Gerry langzaam 
deed sterven. Noot na noot pakte 
hij het publiek in waarna ie z’n 
secondelange schepping afrondde 
met een bescheiden glimlach. Hij 
keek en zag dat het goed was. 
Maar het was meer dan dat. Zijn 
performance was denderend en 
wat mij betreft de beste tijdens 
z’n muzikale carrière. Stefan van 
Hoof, als ik je een goede raad mag 
geven; stop vandaag nog. Je hebt 
je absolute hoogtepunt bereikt. 
Arrangeer hoogstens nog een 
afscheidstournee en laat die zes 
onderdanen je roadies zijn. Ik ben 
mega lovend, van Hoof. Solovend. 

Joey van der Leemputten  

COLUMN
Krom van het lachen tijdens ‘Zomerton’

Redacteur: Marie-Christine van   
     Lieshout
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Mariahout - Bijna een traditie, de 
Zomerton in Openluchttheater 
Mariahout. Voor de vijfde keer 
kwamen tonpraters uit heel de re-
gio hun grappen en grollen vertel-
len. Werd de Zomerton voorgaande 
jaren soms gekscherend ‘regenton’ 
genoemd; het weer was nu heerlijk 
en het publiek genoot bij een aan-
gename temperatuur van grappen 
en grollen.

Publiek de klos
Ruim 400 enthousiaste toeschou-
wers zien Berry Knapen de vijfde 
Zomerton presenteren. Berry ‘speelt’ 
met het publiek. Hij laat zijn oog 
meteen vallen op Harry en Betsie die 
met hun gezin op de eerste rij zit-
ten. Het stel is volgende week 50 

jaar getrouwd en zal de hele avond 
‘op de korrel’ worden genomen. 
In een vrolijke optocht komen als 
eerste ‘Ons jonges’ uit Deurne op. 
Terwijl vrolijke klanken over het the-
ater klinken, weet het muzikale vijf-
tal elkaar perfect aan te vullen. Met 
de schuiftrompet in de hand vertelt 
Twan van den Heuvel zijn verhaal, 
versterkt met muzikale fragmenten. 
Het dronken dragen van een dood-
kist wordt bijvoorbeeld ondersteund 
met de tune van ‘mission impossible’, 
wat wel klopt na het nuttigen van 
een aantal biertjes. Zelfs Sinterklaas 
is niet heilig en zijn liederen worden 
creatief gebruikt. Het publiek smult 
van de dubbelzinnigheden.

Meezingen en lachen
Bij Jasper van Gerwen komt het pu-
bliek wederom aan zijn trekken. Zijn 
creatie ‘Dolle Dick’ is niet moeders 
mooiste en heeft van zijn therapeute 

‘Thera Peut’ de opdracht gekregen 
om feestjes leuk te maken. Nadat 
hij de gastvrouw van het theater 
‘uitgebreid’ heeft toegezongen, laat 
hij het hele publiek zijn lied ‘Ik heb 
altijd pech’ meezingen. Tussen de 
lachsalvo’s door weet het publiek de 
rijmwoorden in zijn lied goed aan te 
vullen. Harrie de Campingbeheerder 
(Berry Knapen) begroet het gouden 
paar Harry en Betsie zodra hij het 
podium betreedt. “Ze staan al 25 
jaar bij mij op de camping”, vertelt 
de tonprater met een lach. Daarna 
geeft hij het publiek een kijkje ach-
ter de schermen van het ‘camping-
gebeuren’.  De werking van de 
volautomatische WC en tampon-
verwijderaar worden aan het publiek 
uitgelegd en gedemonstreerd. 

Hoog bezoek
Na een spontaan ‘Lang zullen ze le-
ven’ voor Harry en Betsie komt ‘als 
een wonder’ Beatrix aanwaggelen. 
De gepensioneerde vorstin (Boy 
Jansen) heeft juist de A2 onveilig 
gemaakt met haar koetsje. “Het is 
behelpen”, klaagt Beatrix; “Met een 
salaris van drie ton…” daarna pau-
zeert ze; “…per maand.” Vandaar 
dat ze nu deze schnabbel doet. 
De voormalige koningin richt een 
woordje tot het 50-jarig bruidspaar, 
waarna ze het publiek een kijkje 
geeft in haar huidige leven. Van het 
borduren van drollenvangers tot het 
babysitten op haar kleinkinderen.

Rond de klok van 23.00 uur ver-
trok een tevreden publiek richting 
huis, nagenietend van een avond 
vol humor.

 Harry en Betsie Bouwdewijns

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!
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www.janlinders.nl

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Acties geldig op vrijdag 24
en zaterdag 25 juli 2015

Alléén op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli

*1
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WEEKEND
ACTIESACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Pickwick iceTea
alle varianten
pak 1500 ml
1.32-1.39

1+1
GRATIS

*
OP=OP

= 3.49 per stuk

50%
KORTINGBBQ 

minute steak 
500 gram
6.98

OP=OP

Pepsi, Sisi, 7UP, 
Crystal Clear of Royal Club
alle varianten
fl es 500 ml
0.95-1.02

OP=OP

1+1
GRATIS

*

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Bouwmaterialen?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

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

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij 

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN DEZELFDE STERKTE CADEAU. 
DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

WoCom bekijkt mogelijkheden 
‘klushuur’ woningen
Laarbeek – Wocom zoekt handige mee-
denkers. Wonen is duur in Nederland. 
Heel erg duur. We lopen voorop in 
Europa op het gebied van woonuitga-
ven. Dat maakt ons creatief. In een tijd 
waar zowel de huurder als de verhuurder 
op de kleintjes moeten letten, ontstaan 
nieuwe initiatieven. Klushuur is één van 
die initiatieven waarmee woningcorpo-
raties experimenteren. Ook woningcor-
poratie woCom wil de mogelijkheid van 
klushuur(woningen) in haar werkgebied 
bekijken en zoekt mensen die met haar 
mee willen denken.

Het idee is eenvoudig: huurders krijgen 
de mogelijkheid om goedkoper en meer 
naar eigen inzicht en smaak te gaan wo-
nen door zelf een deel van het onder-
houd en/of de renovatie te gaan doen. 
De naam bestaat al, klushuur, maar de 
uitvoering verschilt, er zijn allerlei varian-
ten denkbaar. “Wij willen met huurders 
en potentiële huurders op zoek naar die 
variant die past bij onze woningen en 
de toekomstige huurders van woCom”, 
licht Marion Vereijken toe. 

Zij is consulent projecten & participa-
tie bij woCom en start binnenkort een 
werkgroep die de mogelijkheden en on-
mogelijkheden van klushuur bespreekt. 
“Als het mogelijk is om koopwoningen 
goedkoper te maken door er een ‘klus-
koop’woning van te maken, zou het dan 
ook niet mogelijk zijn om een huurwo-
ning goedkoper te verhuren doordat de 
huurder zelf een deel van het onderhoud 
of de renovatie doet?” 

Projectleden gezocht
Om het klushuurproject concreet te ma-
ken, start woCom binnenkort een pro-
jectgroep, waarin huurders mee kunnen 
denken over de vorm. “Net afgestu-
deerden, gepensioneerden, klustalen-
ten, zzp-ers, iedereen kan zich aanmel-
den. Ook als je geen huurder bent van 
woCom.” 

Geïnteresseerden kunnen een mail stu-
ren naar communicatie@wocom.nl on-
der vermelding van Klushuur, naam, 
leeftijd, adres en motivatie. Dan neemt 
woCom contact met ze op.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Van 7 t/m 28 augustus 
gesloten i.v.m vakantie

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

“Afvalproef zorgt voor 20% reductie in kosten”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Steeds positiever. 
Dat worden volgens wethouder Frans 
van Zeeland en lid van de klankbord-
groep  Theo van Gend de bewoners 
van De Voorbeemd als het gaat om 
de afvalproef. “Ik durf zelfs te zeg-
gen dat nu ruim 95% positief is over 
deze pilot”, aldus Van Gend. Na vier 
maanden blikken de twee terug op 
hoe het gaat, maar kijken zij ook naar 
het vervolg hiervan.

Afvalproef
Sinds april wordt het afval in wijk De 
Voorbeemd op een andere manier op-
gehaald. De intentie is dat de grijze 
container - zo goed als - verdwijnt en 
dat al het afval nog meer gescheiden 
wordt. Duurzaam, minder kosten en 

meer gemeenschapszin, dat zijn de 
achterliggende gedachten. Sceptisch 
en kritisch waren de wijkbewoners op 
het begin. Informatieavonden wer-
den druk bezocht en via sociale media 
werden foto’s gedeeld van keren dat 
het misging met het ophalen van het 
afval. 

Klankbordgroep 
Volgens Van Zeeland doet de ge-
meente veel met de feedback die zij 
terugkrijgen uit de wijk. Zo richtten 

zij onder andere een klankbordgroep 
op. Van Gend: “Ik ben altijd veel met 
het milieu bezig geweest. Het leek mij 
wel interessant om hier onderdeel van 
te zijn. We zijn met tien wijkbewo-
ners vertegenwoordigd in deze groep. 
Iedere week fietsen we door de wijk 
om te kijken hoe het met het project 
gaat. Eventueel wijzen wij mensen dan 
erop als zij iets niet goed doen, maar 
ook peilen we hun mening over deze 
pilot. Daaruit kunnen we concluderen 
dat de reacties nu heel positief zijn.” 
Begin juli vond nog een bijeenkomst 
plaats voor wijkbewoners om de stand 
van zaken te bespreken. “Het was 
snikheet die dag, maar toch kwamen 
er 75 personen opdagen”, vertelt Van 
Zeeland trots. “Uit deze avond bleek 
dat een aantal locaties van de inza-
melpunten niet goed waren. In eerste 
instantie waren wij gebonden aan lan-
taarnpalen. Voor deze locaties hebben 

wij nu speciale palen aangeschaft. 
Daarnaast gaven de bewoners aan 
dat het tegelijk ophalen van het GFT 
en de PMD-zakken (Plastic, Metaal, 
Drinkpakken) erg veel is. Ook daar-
voor zijn we nu aan het kijken voor 
een oplossing.”

Van Zeeland legt uit dat voor wijk De 
Voorbeemd gekozen is, omdat zij als 
gemeente zien dat deze wijk achteruit 
gaat. “Veel buren kennen elkaar niet 
eens. Door dit afvalproject willen we 

niet alleen voor minder kosten en toe-
komstbestendigheid gaan, maar ook 
voor meer gemeenschapszin.” Theo 
beaamt dat hij al veel mensen uit de 
wijk heeft leren kennen door dit pro-
ject. 

Reductie 
“De afvalproef zorgt ervoor dat er per 
gezin per jaar 20% gespaard wordt 
op afvalkosten. Door het veelvuldig 
scheiden, wordt de grijze container 
nagenoeg overbodig. Natuurlijk ko-
men er ook kosten bij. Zo gaat de 
groene container vaker aan straat 
en moeten de wijkbewoners PMD-
zakken kopen. Deze kosten 1 euro per 
stuk”, vertelt Van Zeeland. Van Gend 
vult aan: “Na vier maanden ben ik pas 
met mijn tweede PMD-zak bezig. Je 
merkt nu al dat als je het afval goed 
scheidt, het echt veel geld scheelt.”

Toekomst 
Hoe de toekomst van het afval ophalen 
eruit komt te zien in Laarbeek, is nog 
onduidelijk. Van Zeeland: “In 2017 
komt de leveringsplicht met Attero te 
vervallen. Daarnaast komt er vanuit 
het rijk een aanpassing dat er vanaf 
2020 een bepaald percentage aan af-
valreductie moet zijn per gemeente. 
We zullen dus wel snel concrete stap-
pen moeten nemen.” Om wijkbewo-
ners te peilen over deze afvalproef 
krijgen zij binnenkort een enquête 
toegestuurd. Via TipMooiLaarbeek 
– het burgerpanel van Laarbeek met 
meer dan 1000 respondenten – komt 
een enquête voor alle inwoners van 
Laarbeek. “We kunnen dan conclude-
ren hoe De Voorbeemd erover denkt, 
maar ook hoe de rest van Laarbeek 
hier tegenaan kijkt, alvorens wij ver-
der stappen gaan ondernemen voor 
de toekomst”, besluit Van Zeeland. 

Wethouder Frans van Zeeland en wijkbewoner Theo van Gend maken zich hard voor de afvalproef in wijk De Voorbeemd 

De tip van Frans!

Bang voor ongedierte in je groen-
container? Gooi er wat blaadjes 
Hedera (klimop) in met een snufje 
zout en je hebt nergens last van!
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Eethuis

Voorzijde:

GRATIS KOFFIE OF THEE BIJ EEN HEERLIJK PUNT APPELTAART

Achterzijde:

Eethuis Cafetaria IJssalon De “Donck”
Piet van Thielplein 56, 5741 CP Beek en Donk

Tegen inlevering van deze
coupon ontvangt u een gratis kop
koffi e of thee bij een heerlijk punt appeltaart

van helvoort
boek en kantoor bv

Piet van Thielplein 14
5741 CP Beek en Donk

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

10% KORTING
OP EEN PAAR SCHOENEN NAAR KEUZE

10% KORTING
BIJ BESTEDING 
VANAF € 25,00 

UITGEZONDERD 
REPARATIES

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON

10% KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR AIGLE 

LAARZEN

GRATIS 
KOFFIE OF THEE 

BIJ AANKOOP VAN EEN HEERLIJK 
PUNT APPELTAART

EEN HEERLIJKE 
MAALTIJDSALADE VOOR

€ 3,9920% KORTING
OP ALLE AANKOPEN

€ 50,00 KORTING
BIJ BESTEDING VAN  MINIMAAL € 250,00 

€ 25,00 KORTING
BIJ BESTEDING VAN  MINIMAAL € 125,00

VOORDELIG SMULLEN BIJ 
‘T VERSWARENHUYS!

4 APPELFLAPPEN 
UIT EIGEN OVEN 

€ 2,50*
* MAXIMAAL 12 

APPELFLAPPEN PER BON

15% KORTING
OP ÉÉN ARTIKEL UIT ONS

BLIJMAKERS ASSORTIMENT

BIJ AANKOOP VAN ÉÉN PAK ETOS LUIERS, 

GRATIS ÉÉN PAK ETOS 
LOTIONDOEKJES 

(T.W.V. €1,89)

SIKKENS RUBBOL SB 1 LTR.
HOOGGLANSLAK 

NORMAAL € 65,70

NU € 49,95

KENT U DEZE 
NOG NIET.......

BIJ EEN KNIPBEHANDELING 
ONTVANGT MEN 

50% KORTING
OP EEN GEZICHTSBEHANDELING VAN 

EEN HALF UUR

GRATIS ADVIES-
GESPREK

VOOR (STARTENDE) 
ONDERNEMERS

LEVER DEZE WAARDEBON BIJ ONS IN 
EN U KRIJGT

15% KORTING
OP UW AANKOPEN

NU OP DE DRAAGBARE 
BLUETOOTH SPEAKER 

JBL CHARGE 2
& JBL GO

10% KORTING

ÉÉN GRATIS 
WEST-VLAAMS SUIKERBROOD 

BIJ BESTEDING VAN € 15,-

SPECIAAL VOOR JOU

€ 7,50 
KORTING

Z.O.Z. VAN ALLE TOPPERS VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN

2 OFFICIËLE PASFOTO’S, 
2 LEUKE PASFOTO’S

EN EEN GRATIS PORTRETFOTO VOOR MAAR

€ 10,00

GRATIS ROL 
CADEAUPAPIER

BIJ AANKOOP VAN 3 
WENSKAARTEN

VERGEET UW TOPPERS NIET IN TE LEVEREN BIJ DE WINKELIERS!

Hoe een vakantie Paul Sprengers’ leven veranderde
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel - Het was in de zomer van 
1984 toen Paul Sprengers met enkele 
vrienden naar Spanje afreisde om daar 
zijn vakantie door te brengen in het zon-
overgoten Benidorm. Een acute blinde-
darmontsteking, in combinatie met een 
verkeerde Spaanse doktersbehandeling, 
was voor de toen negentienjarige Aarle-
Rixtelnaar het begin van een nachtmerrie 
die enkele jaren duurde. 

Paul, wat had je voor een leven voordat 
je naar Benidorm ging?
“Een druk leven. Vanaf mijn vijftiende 
had ik naast mijn school een krantenwijk. 
Ik dacht, als ik meer wil verdienen moet 
ik het anders doen. Ik nam verschillende 
kranten aan in heel Aarle-Rixtel en liet 
die rondbrengen door anderen. Door die 
combinatie verdienden we allemaal goed. 
Ja, de handelsgeest zat er bij mij vroeg in.”

In ’84 ging je met je zelf verdiende geld 
naar Benidorm. Daar merkte je op 1 au-
gustus dat er iets mis was.
“Ik werd die ochtend wakker en kon me 

niet bewegen. Mijn vriend Harry Seijkens 
heeft mij op zijn rug naar de taxi gedra-
gen en toen snel naar een soort eerste 
hulppost gebracht. Daar constateerde de 
enige dokter in een straal van 80 kilome-
ter dat ik een acute blindedarmontsteking 
had. Binnen een uur werd ik door hem 
geopereerd.”

Toen kreeg je andere klachten?
“Alles wat ik at, kon mijn lichaam niet ver-
laten. In drie dagen tijd woog ik 110 kilo. 
Bleek dat tijdens de operatie mijn darmen 
niet goed waren teruggelegd en ik een 
dubbele knik in mijn dunne darm had op-
gelopen. De arts werd weer gebeld maar 
vanwege zijn grote district werd het al 
snel ‘mañana’. Omdat het voedsel er toch 
uit moest, begon ik over te geven, klink-
klare poep, verschrikkelijk. Binnen een 
dag woog ik nog maar 70 kilo. Ik droogde 
uit en raakte in coma. Ik werd weer ge-
opereerd. Deze keer werd er een meter 
darm verwijderd, van knik naar knik.”

Wat was de rol van Harry Seijkens?
“Ik heb mijn leven te danken aan mijn 
vriend Harry ‘Nightingale’ Seijkens. Ik 

had 41,7° koorts en was helemaal van 
de wap. Er vielen organen uit en ik woog 
geen 50 kilo meer. Hij was dag en nacht 
bij mij, verwisselde infusen, onderhield 
contact met het thuisfront en schreef 
alle medische gegevens in een dagboek. 
Hij had zelfs een touwtje geknoopt van 
zijn teen naar mijn teen zodat hij meteen 
wakker werd als ik bewoog.”

Hoe kwam je uiteindelijk in Nederland?
“Mijn familie kwam. Met hoge koorts 
mag je niet vliegen. Met de smoes dat ze 
mij naar een privé-hospitaal wilden bren-
gen, hebben ze mij uit de hulppost ge-
haald en toen via S.O.S alarmdienst in een 
klein vliegtuigje naar Nederland vervoerd, 
regelrecht naar het Radboudziekenhuis in 
Nijmegen. Als dat een dag later was ge-
beurd, was ik er nu niet meer geweest.”

En toen?
“Er stond niks op papier. Ze hadden alleen 
de verhalen en het dagboek van Harry. Na 
onderzoek bleek dat de laatste operatie 
goed was gelukt. Maar ik kon niks meer. 
Ik zag en hoorde niks, kon niet praten en 
niet bewegen. Door uitdroging en zuur-
stoftekort had ik een Niet Aangeboren 
Hersenletsel opgelopen waardoor de 
functies van de kleine motoriek waren uit-
gevallen. Om te revalideren ging ik na een 
maand naar de Sint Maartenskliniek. Daar 
kreeg ik allerlei therapieën. Ik ging lang-
zaam vooruit. Praten lukte niet. Iedereen 
dacht dat ik gek was maar dat was niet. Ik 
kon gewoon denken en wist wie iedereen 
was. Ik kon me alleen niet uiten.”

Hoe heb je deze periode ervaren?
“Het is verschrikkelijk als je niet kunt com-
municeren. Ik zat in mijn eigen denkwe-
reld en heb zelfs een tijd gedacht dat ik 
dood was. Het besef dat ik leefde, kwam 
toen ik in november voor het eerst een 
weekend naar huis mocht. Harry duwde 
mijn rolstoel tijdens een wandelingetje. 
Een vriend vroeg aan hem: hoe is het met 

Paul? Ik besefte dat ze het over mij had-
den en dat ik nog leefde. Vanaf toen ging 
ik hard vooruit en was ik binnen enkele 
weken uit mijn rolstoel. Op 28 november 
ging ik naar huis en mocht ik verder reva-
lideren in Blixembosch. Deze datum vier 
ik nog altijd als tweede geboortedag.”

Heeft deze ongelukkige samenloop van 
omstandigheden je leven veranderd?
“Ja, helemaal. Van vlotte jongen was ik 
veranderd naar iemand die niet door ie-
dereen helemaal voor vol werd aange-
zien. Gelukkig werd ik goed opgevangen 
door familie en vrienden. Zij zagen me 
wel voor vol aan en hielpen mij.”

Sta je nu ook anders in het leven?
“Toen ik met de kranten bezig was, had 
ik vooral winstoogmerk. Nu heb ik an-
dere prioriteiten. Ik doe vrijwilligerswerk 
bij het Filmhuis en IVN en al bijna dertig 
jaar in het ziekenhuis. Door wat ik heb 
meegemaakt ben ik anders gaan leven. 
Ik ben meer gaan genieten, samen met 
mijn vriendin Angélique, en intenser gaan 

leven. Ook al ondervind ik dagelijks nog 
problemen zoals mijn evenwicht en ver-
geetachtigheid. Ik ben door mijn ongeluk 
heel rijk geworden. Niet qua financiën 
maar qua gedachten en kwaliteit van le-
ven. Ook heb ik er een broer bijgekregen 
in de vorm van Harry.”

Paul op de brancard op het vliegveld 
van Alicante, op weg naar het Radboud.

Links (met zwarte kuif) Paul Sprengers, 
met naast hem zijn redder Harry

Paul Sprengers nu 
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Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Spanje zit barstensvol tradities en 
veelsoortige festiviteiten. Een van die 
tradities is het ophalen van pecunia 
waarmee dorpsfeesten gefinancierd 
kunnen worden. Nou liegen die be-
dragen er niet om en ik sta daarom 
ook nooit op de uitkijk of ik mag 
meebetalen. Al woon ik in de campo 
(buitengebied) van Lliber toch weten 
ze me altijd te vinden. Dat er geld 
nodig is voor vuurwerk en muziek-
bands dat begrijp ik. Daar betaal ik 
graag aan mee. Maar voor een cen-
timeterdik full-color programmablad 
wat altijd in de houtkachel eindigt 
én stieren die een paar keer per dag 
door de straten worden gejaagd, dat 
zie ik hélemaal niet zitten. De stieren 
overleven dat spelletje wel maar ze 
worden zó gepest dat ik laatst wei-
gerde het volledige feestbedrag te 
betalen. Het feestcomité werd met 
een oprotschijntje mijn poort uitge-
werkt. Dat ze me na betaling geen 
feestgids overhandigde viel me pas 
op toen het dorpsfeest in aanvang 
was. Naïef als ik kan zijn, dacht ik 
dat ze het misschien vergeten wa-
ren, dus liep ik naar het ajuntamiento 
(gemeentehuis) om een kopietje te 
halen van het feestprogramma. Ik 
had tenslotte betaald en had er recht 
op… zo vond IK! Maar, daar werd ik 
met een oprotsmoesje naar het Poli-
tiebureau verwezen. Dus liep ik naar 

de Policia-Local. Daar werd zorgelijk 
aan de politiepet gekrabbeld en werd 
ik met een doorstuurmoesje naar 
het plaatselijke supermarktwinkeltje 
gestuurd. Dus liep ik naar het win-
keltje. Ik voelde me niet alleen van-
het-kastje-naar-de-muur-gestuurd… 
ik was er inmiddels van overtuigd dat 
er iets niet klopte. Waarom kreeg ik 
niet gewóón een kopietje? Toen ze 
me zenuwachtig terug verwezen naar 
het ajuntamiento (gemeentehuis) 
omdat de Burgemeester er aan te pas 
moest komen, sloeg bij mij alles op 
tilt. De Burgemééster? Joh, ik ben een 
van jullie. Een dorpsgenoot. Ik heb 
betaald voor het dorpsfeest en vraag 
geen gouden bergen. Ik vraag een 
kopietje. Toen kwam het hoge woord 
eruit. Inderdaad, ik had bijgedragen 
aan het festijn… maar niet voor de 
stiertjes, dus ik had geen recht op de 
feestgids. Het hele dorp wist dat ik 
niet had betaald en juist voor de stier-
tjes was veel geld nodig omdat de 
verzekeringskosten per feestdag op-
liepen tot (schrik niet) TIENDUIZEND 
euro. Als ik niet bij wilde dragen aan 
de stiertjes, dan geen programma. 
Tenzij ik de Burgemeester nog over 
kon halen. In mijn beste Spaans pro-
beerde ik uit te leggen dat ik wálgde 
van dat stiertjesgepest maar ik liep in 
mijn betoog helemaal vast. Spanje en 
stieren zijn met elkaar verstrengeld. 

Hoe kon ik nou in Lliber wonen en 
niet van stiertjes houden? Ja, maar 
ik hou juist wél van de stiertjes. Ca-
ramba… ik ben nog wel een boeren-
dochter uit Aele. Zonder programma 
liep ik naar huis. Toen ik tijdens het 
dorpsfeest over het plein liep hoorde 
ik dorpsgenoten achter mijn rug zeg-
gen dat ik dat vrouwtje was die niet 
had betaald voor de stiertjes. Daarom 
betaal ik voortaan nétjes het volledige 
feestbedrag maar ga niet kijken naar 
het stiertjesgepest. Adios…

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

Luchtpost

Stiertjes…

tjes was veel geld nodig omdat de 
verzekeringskosten per feestdag op-
liepen tot (schrik niet) TIENDUIZEND 
euro. Als ik niet bij wilde dragen aan 
de stiertjes, dan geen programma. 
Tenzij ik de Burgemeester nog over 
kon halen. In mijn beste Spaans pro-
beerde ik uit te leggen dat ik wálgde 
van dat stiertjesgepest maar ik liep in 
mijn betoog helemaal vast. Spanje en 
stieren zijn met elkaar verstrengeld. 

spanje

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

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

MOOI IN CONTACT
Nette betrouwbare vrouw (52 jaar) zoekt eer-
lijke, betrouwbare, spontane man voor een vaste 
relatie. Leeftijd tot 60 jaar. Brief onder nummer 
12307, Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

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

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Jonge poesjes. Gratis af te halen. 
Ze zijn zindelijk. Tel: 06-22849257

Gratis af te halen 30 m2 grindtegels 
in Beek en Donk. Tel: 06-43098427 
bellen na 18.00 uur.

GEVONDEN
Sleutels gevonden op hoek Lage Heesweg-
Model vd Donkstraat in Beek en Donk. 
Gevonden op vrijdag 10 juli. Aan de sleutel-
bos zit een zwarte festicap. Tel: 0492-832182 

Autosleutel Opel met huissleutel eraan 
gevonden op zondag 19 juli. Kan opgehaald 
worden bij Bernadettestraat 44 in Mariahout 

Zwarte Samsung telefoon gevonden (21 juli) op 
de Otterweg in Beek en Donk. Tel. 0492-463311

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

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

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

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

Lege Nespresso koffi ecupjes gezocht 
voor de hobby. Wie heeft ze of wil ze 
voor mij sparen? Tel: 0492-773120. Mail: 
w.lieshout84@upcmail.nl

Wij zijn op zoek naar iemand die ons mee 
wil helpen in de tuin. Tel: 06-53412821

OVERIG  
In verband met de vakantie aangepaste 
openingstijden Kledingbank Laarbeek en 
2e hands kledingwinkel ‘ViaVia’. Vanaf 29 
juli t/m 19 augustus alleen op woensdag 
geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur.

TE HUUR
Woonruimte te huur vanaf 1 augustus 2015 
in Lieshout. Tel. 06-51221615

Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor 
meer informatie dj.imm@live.nl / 06-
41538601

TE KOOP  
Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. 
Diverse aanbiedingen tot 20% korting. 
Alle soorten zomerbloeiers, kuip en 
perkplanten, stam en struikrozen. 
Hedera’s voor tuinafscheidingen. Vaste 
planten, alle soorten bomen in con-
tainers, laurier. Buxus en taxus in alle 
maten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Opruiming! Kasleegverkoop: diverse 
aanbiedingen tot 35 %, bloeiende la-
vendel  13cm pot € 1,49, stamfuch-
sias en oleanders, Engelse geurende 
stamrozen € 19,95 A-kwaliteit. Ook 
alle soorten groente/ kruidenplant-
en en zomerbloeiers. Hedera’s voor 
tuinaf-scheidingen Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-
Oedenrode

Nieuwe Desso-tapijttegels, aller-
lei kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf €0,25 
p.tegel. Duinweg 17, Schijndel. 
06-23034594. Dins-
dag en zondag gesloten

Weckketel en weckfl essen, groot 
en klein. Ook vele jampotjes 
met deksel. Alles in één koop: 
€15,-. E-mail: gerrytiny@live.nl. 

Te koop: In goede staat verkerend 
Matsuru Judopak (wit) maat 170. Voor 
info: tel 0499422311

Kastjes + een voetbalspel. Tel: 
06-22849257  

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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:

Lieke Leenders

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

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

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

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

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

Proficiat Heidi!
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 23 juli 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Beleidsplan Tegenprestatie naar vermogen
• Wegwerkzaamheden Grotenhof, Lieshout
• Laarbeek investeert in duurzame initiatieven samenleving
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws..

Kapvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 6 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor 
het kappen van hieronder genoemde bomen.
• Een berk aan de Wilhelminalaan 16 in Aarle-Rixtel. De aanvraag is ingediend 

omdat de boom last veroorzaakt voor de eigenaar. Bij transactie van de grond 
is opgenomen dat deze boom verwijderd kon worden. Ter compensatie zal een 
nieuwe boom geplant worden.

• Twee berken, twee paardenkastanjes en twee eiken op de Bemmerstraat 8 in 
Beek en Donk. De kap is aangevraagd vanwege de sloop van het pand en de 
herinrichting van het perceel. Tevens zal door de verwijdering van de twee eiken 
de standplaats van een overblijvende waardevolle eik verbeteren. Omdat er geen 
waarden ter behoud van deze bomen is aan te dragen is besloten de vergunning 
te verlenen. Ter compensatie zal een financiële compensatie gestort worden in het 
gemeentelijk bomenfonds.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 17 juli 2015.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Bemmerstraat 8 Beek en Donk 14-07-2015 tijdelijke woonunit
Aarleseweg 6 Lieshout 17-07-2015 plaatsen van een   
     overkapping
Tuindersweg 47 t/m 71 Mariahout 20-07-2015 bijleggen hoofdriool tbv  
    D’n Hoge Suute
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Wilhelminastraat 25 Mariahout 15-07-2015 slopen van een woning

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel vervangen reclamezuil  reclame 15-07-2015
Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel renoveren van restaurant bouwen 15-07-2015
Carolushof 14 Aarle-Rixtel plaatsen dakkapel bouwen 15-07-2015
Hertog Janstraat 21 Lieshout plaatsen rookkanaal zijgevel bouwen 15-07-2015
Grotenhof Lieshout bijleggen RWA riool aanleg 15-07-2015
Isidorusplein 1 - 19 Beek en Donk bouwen tien woningen bouwen 16-07-2015
Achterbosch 11 Lieshout verwijderen van asbest slopen 16-07-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via  
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning.  
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team 
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Geen inloopspreekuur en interview

In de zomermaanden vervalt het wekelijks interview bij Radio Kontakt met een 
collegelid. Ook is er in de zomer geen inloopspreekuur van de wethouders.

Beperkte openstelling gemeentehuis

LAARBEEK – Op de woensdagen 5, 12 en 19 augustus vervalt de middag- en avondopenstelling 
van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis regulier geopend.

Gemeentelijke belastingen worden geïnd

LAARBEEK - Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. 
Eind juli ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en met juni 2015.

U heeft de mogelijkheid deze aanslag via automatische incasso in zes maandelijkse 
termijnen te betalen. Betaalt u al door middel van automatische incasso? Dan hoeft u 
niets te doen. Het bedrag per aanslag wordt in zes maandelijkse termijnen geïncasseerd. 
Eind januari 2015 ontvangt u de aanslag over de maanden juli tot en met december 2015.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de 
gemeente Laarbeek, 0492 469 700

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek heeft met het Torrenven een bijzonder stukje 
natuur in haar bezit. Het terrein vraagt om een specifiek beheer. Het is namelijk van 
nature een voedselarm, ongebufferd tot zeer zwak gebufferd ven met hieromheen 
een oeverzone met natte en droge heide en bos. In het terrein komen diverse 
bijzondere plantensoorten voor zoals: bruine snavelbies, moeraswolfsklauw, kleine 
zonnedauw, struikhei en moerashertshooi.

Om deze heide in stand te houden, wordt tweejaarlijks een vijfde deel gemaaid. 
Als aanvullend beheer wordt schapenbegrazing ingezet. Deze begrazing dient om 
structuur en variatie in de heide aan te brengen. Op de begraasde plekken staat de 
heide kort en worden het gras en de jonge boompjes opgegeten. Andere plekken 
worden minder begraasd en daar staat de heide en het gras hoog. Op deze manier 
zien de terreinen er niet alleen gevarieerder uit, maar vinden ook steeds meer planten 
en dieren hier hun leefgebied. De biodiversiteit neemt toe. De begrazing wordt ook 
voortgezet in de randen van het bos om ook daar meer structuur en variatie in de 
ondergroei van het bos te krijgen. De schapen zijn rond 1 juli op de heide logelaten 
en blijven daar tot eind november. 

Wat merkt u hiervan als bezoeker?
Om deze kudde een plekje te geven, staat er een raster om het Torrenven heen. Om 
alle gebieden voor u als recreant toegankelijk te houden, zijn er diverse klaphekjes 
geplaatst. 
Wij vragen u honden aan te lijnen zodat de schapen hun werk kunnen blijven doen. 
Helaas is er begin juli een schaap overleden nadat deze door een hond werd 
aangevallen. Zonder zulke voorvallen kunt u nog jarenlang blijven genieten van het 
werk van onze nieuwe ‘natuurbeheerders’. 

Wij wensen u veel wandelplezier!

www.laarbeek.nl 

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 

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m 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 t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 27 302928 31

za

vr

do

wo

di

ma

juli

06 2013

2107 14

01 08 2215

02 09 2316

03 10 2417

05 12 2619zo

04 11 2518

27

28

29

30

31

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:  

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

Schapenbegrazing Torrenven - Laarbeek
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Bestemmingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan Ginderdoor 26 en 28, Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Op dit moment 
is het wijzigingsplan Ginderdoor 26 en 28, Mariahout als ontwerp gereed. Het 
ontwerpwijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming van het perceel 
vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf. Een en ander door toepassing van de 
in artikel 4.7.5 genoemde wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 24 juli tot en 
met vrijdag 4 september 2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Ze zijn ook digitaal raadpleegbaar via de 
gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de 
landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPWMHGinderd26en28-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. Er moet 
gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpwijzigingsplan 
de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders 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. 

Vaststelling wijzigingsplan Opslag Pater van de Burgtweg 1, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op 14 juli 2015 het wijzigingsplan 
Opslag Pater van de Burgtweg 1, Beek en Donk is vastgesteld. Dit wijzigingsplan 
voorziet in een gebruiksverandering van het perceel vanwege beëindiging van het 
agrarisch bedrijf. In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling 
wordt ook aan een gedeelte van het perceel een natuurbestemming toegekend. Een 
en ander geschiedt door toepassing van de in de artikelen 4.7.8 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het wijzigingsplan Opslag Pater van de Burgtweg 1 Beek en Donk en bijbehorende 
stukken liggen van vrijdag 24 juli tot en met vrijdag 4 september 2015 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het wijzigingsplan is 
ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en 
leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBDvdBurgtweg1-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die 
tijdig zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester 
en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Bezwaarschriften

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 23 juli 2015. www.laarbeek.nl 

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Harley Davidson Club Liberator, de heer T. van Hout, 
Bosscheweg 82 in Aarle-Rixtel tijdens een motordag die zal worden gehouden op 
zondag 30 augustus 2015 van 12.00 tot 22.45 uur. Het evenement wordt gehouden 
rondom de kiosk op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel (verzonden 16 juli 2015).

Drank- en Horecavergunning Chalet Couvert, Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel 
De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan Chalet 
Couvert, Dorpsstraat 92 in Aarle-Rixtel. Verzonden 20 juli 2015

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.

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan Chalet 
Couvert, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het 
uitbaten van Chalet Couvert, Dorpsstraat 92 in Aarle-Rixtel. Verzonden 20 juli 2015
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.

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Centrummanagement Piet van Thielplein voor het houden van een 

Luikse Markt op een gedeelte van het Piet van Thielplein en een gedeelte van de 
Brouwersstraat in Beek en Donk op zondag 23 augustus 2015 van 10.00 tot 17.00 
uur (verzonden 16 juli 2015),

• Sparta’25 voor het houden van een 90’s Party op sportpark ’t Heereind, 
Heereindsestraat 10 in Beek en Donk op vrijdag 28 augustus 2015 van 20.00 tot 
1.00 uur en het houden van een Spartan Color Experience door Beek en Donk op 
zondag 30 augustus 2015 van 10.00 tot 20.00 uur (verzonden 16 juli 2015),

• Harley Davidson Club Liberator voor het houden van een motordag op de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 30 augustus 2015 van 10.00 tot 23.00 uur 
(verzonden 16 juli 2015),

• Stichting Fat BMX Promotions voor het houden van een Fat Jam BMX op de 
Sugarhills aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 22 augustus 2015 van 
10.00 tot 22.00 uur (verzonden 20 juli 2015),

• de heer H.W.J.T. Gruijters voor een huwelijksvoltrekking en huwelijksfeest in een 
tent aan de Bosscheweg in Beek en Donk op vrijdag 4 september 2015 van 15.00 
tot 1.00 uur (verzonden 20 juli 2015),

• Pleincomité Blauwe Schutplein voor het organiseren van een pleinfeest op het 
Blauwe Schutplein in Aarle-Rixtel op 4 september 2015 van 16.00 tot 23.00 uur en 
op 5 september 2015 van 12.00 tot 1.00 uur (verzonden 20 juli 2015),

• Buurtschap ‘De Heindert’ voor het houden van een garagesale in wijk ‘De Heindert’ 
in Aarle-Rixtel op zondag 13 september 2015 van 9.00 tot 15.00 uur (verzonden 20 
juli 2015),

• Runnersclub Lieshout voor het organiseren van een hardloopwedstrijd (Duvelscross) 
in de bossen aan ’t Hof in Lieshout op zondag 1 november 2015 van 9.00 tot 13.00 
uur (verzonden 20 juli 2015),

• Boksclub Laarbeek voor het organiseren van boks- en kickbokswedstrijden op 
zaterdag 14 november 2015 van 17.00 tot 22.00 uur in de sportschool van de 
boksclub, Otterweg 29 in Beek en Donk (verzonden 21 juli 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• Verswarenhuys Van de Laarschot voor het innemen van een incidentele standplaats 

op het Piet van Thielplein in Beek en Donk voor de verkoop van oliebollen van 28 
december tot en met 31 december 2015 (verzonden 15 juli 2015),

• Quynh-Ly voor het innemen van een standplaats op het Kerkplein in Aarle-Rixtel 
voor de verkoop van Vietnamese snacks op maandag, met ingang van 31 augustus 
2015 (verzonden 21 juli 2015).

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.

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 tenminste 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 Voor-
zieningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het be-
zwaarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffierecht verschuldigd.
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30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

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

Uitjes voor groepen 
van 6 tot 200 personen!

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

Mooi UIT in Laarbeek

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

Snorro
donderdag 23 juli 14:30

Prinses op de erwt
ma 27 & do 30 juli 14:30

De gemaskerde held!

Prinses op de erwt in het Openluchttheater

Mariahout - ‘Ga maar lekker slapen 
Floortje, jij bent mijn prinsesje!’ Zo stopt 
moeder haar dochter toe in kindervoor-
stelling: Prinses op de erwt. Het theater-
stuk ging zaterdag in openluchttheater 
Mariahout in première. Het welbekende 
sprookje, verrassend bewerkt en geregis-
seerd door Sasha ter Mors. 

De jongste toeschouwers worden door nar 
Momie (Bart van Turnhout) interactief bij 
het spel betrokken. Nar Momie gaat samen 
met de prins op pad om een prinses te zoe-
ken om mee te trouwen! De oude koning 
en koningin stellen wel drie eisen waaraan 
deze prinses moet voldoen. Statig lopen, 
keurig spreken en niet liegen. In het dorp 
waar Floortje (Ilse van Rooij) woont, is ie-
der jaar een heilig erwtenfeest, de oogst 
mislukt, er dreigt honger. De burgemeester 

hoort dat er een prinses gezocht wordt en 
stuurt iedereen weg om een prinses te vin-
den, dat zou hun redding kunnen zijn. Veel 
prinsessen doen lachwekkend hun best om 
uitgekozen te worden. Met muziek en een 
live gezongen lied door prins en nar horen 
we dat dit niet lukt. Een slimme listige moe-
der Adelheid (Jacqueline Nijland) draagt 
haar zoon Eduard (Tom Leijte) op z’n luie 
slonzige zus op te leiden tot prinses. Rest 
nog de laatste test: slapen in het prachtige, 
geweldig hoge bed met een erwt onder alle 
matrassen. Floortje zorgt voor een verras-
send einde. In sprookjes komt alles altijd 
goed, zo ook in dit prachtige theaterstuk van 
Toneelvereniging Mariahout. Het is nog te 
zien op 27 en 30 juli om 14.30 uur in open-
luchttheater Mariahout. Meer informatie: 
www.toneelverenigingmariahout.nl.

Beek en Donk – In het kader van het 90-ja-
rig bestaan van Sparta’25 wordt op zondag 
30 augustus de Spartan Color Experience 
gehouden. De Spartan Color Experience is 
een run die start vanaf het Sparta-terrein 
en die hardlopend of wandelend afgelegd 
kan worden. Onderweg word je bij elke ki-
lometer bestrooid met kleurenpoeders. 

De route loopt door de kern van Beek en 
Donk en is ongeveer 5 kilometer lang. 
Iedereen kan hieraan deelnemen, je hoeft 
dus geen lid van Sparta’25 te zijn. Deze ge-
zellige dag begint om 10.00 uur met mu-
ziek, een springkussen voor de kinderen en 
de deelnemers kunnen hun goodybag op-
halen (met hierin een kleurrijke verrassing). 

Er is een gezamenlijke warming-up, wel-
ke wordt verzorgd door Lifestyle Center 
Laarbeek. Deze warming-up begint rond 
13.00 uur. Na de run volgt er een verras-
sende ‘Grande Finale’ op het Sparta-terrein. 
Een waar kleurenfeest met DJ’s. 

De organisatie van de Spartan Color 
Experience wenst iedereen een hele fijne 
vakantie en vergeet vooral niet om je vóór 
1 augustus in te schrijven. Dit kan via www.
sparta25.nl, de kosten bedragen €5,00 p.p. 
t/m 15 jaar en €7,50 p.p. vanaf 16 jaar. 
Met je deelname steun je de gehandicap-
tensport in Laarbeek.

Sparta’25 organiseert de ‘Spartan 
Color Experience’

De organisatie van de ‘Spartan Color Experience’ is er klaar voor! 
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250 g

Anti-hoestbonbons

3 STUKS

4 STUKS10 STUKS

32 GB

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK3 STUKS

PER STUK

500 G 

0.99

1.99

2.49

11.99

0.99
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.49
v   van 0.69

2.69
v   van 2.79

0.75
v   van 0.79

0.89
v   van 0.99

Vanaf woensdag 22-07-2015

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

0.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Solar lampion

PRIJSVERLAGINGEN

Galia meloen

Witte druiven Bloemkool

Cantaloupe meloen

Gemarineerd, zonder been. 
600 g

Schouderkarbonade*

300 g

Gemarineerde 
varkenshaas-
spiesen*

Picknickbroodjes

Memorystick

FOTOSERVICE
Bestel online via ALDIFOTO.NL

30-pins wit

Laadkabel voor 
iPhone en iPad

Mini-koelelementen

150 g

Luchtverfrisser
2x 44 g

Suikervrije pastilles

12x 100 g

Kattenvoer in portiezakjes

** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 

24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKEND
24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKENDVOORDEEL!

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN**

Zomerbarbecue voor ondernemend Laarbeek 

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse barbecue voor 
Laarbeekse ondernemers vond vorige week plaats 
bij de Couwenbergh in Aarle-Rixtel. Veel onder-
nemers waren present om de zomervakantie in te 
luiden. Met ruim 110 aanwezigen was het een ge-
zellige avond.

In de fraaie en gezellige tuin van De Couwenbergh 
in Aarle-Rixtel vond op 16 juli een Amerikaanse zo-
merbarbecue plaats voor ondernemend Laarbeek. 
De barbecue werd georganiseerd door Vier, onder-
nemersclub Laarbeek en ZLTO Laarbeek. Er waren 
ook een aantal leden van andere ondernemersver-
enigingen aanwezig. 

Low & slow barbecue 
De meer dan 110 aanwezigen konden in de idyl-
lische omgeving genieten van de barbecuekunsten 
van Southern Dutch BBQ. Dat bedrijf is gespeci-
aliseerd in low & slow barbecue, oftewel rustig 
aan bakken en braden met liefde voor vlees en 
met een uitstekende smaak. De mensen van Van 
Horen Zeggen uit Beek en Donk zorgden voor 
een wijnproeverij. De wijn was aangepast aan ie-
der afzonderlijk stukje vlees dat van de barbecue 
kwam. Daarnaast was er ook een voorstelling het 
Hooglander Bier. Een nieuwe IPA met een krachtige 

hopsmaak, gemaakt in Aarle-Rixtel. En waar kun je 
je nieuwe bier beter presenteren dan op een bijeen-
komst van lokale ondernemers, die na al de noeste 
arbeid wel een lekker verfrissend pilsje zouden kun-
nen waarderen?

Ideale ontmoetingsplaats
Na de opening door Paul Sneijers van ZLTO be-
gon de avond. Halverwege de avond nam Marcel 
Ruwers van Vier, ondernemersclub Laarbeek nog 
even de microfoon ter hand. Hij somde de verwe-
zenlijkingen van de vernieuwde ondernemersver-
eniging op. Vier is ontstaan uit het vroegere SBB. 
Met een frisse wind en een nieuwe aanpak is het 
aantal leden fors toegenomen. Tegenwoordig is 
Vier een ideale ontmoetingsplaats voor onderne-
mers. Voor beginnende ondernemers is er uiteraard 
ook ruimte bij Vier. Via coaching en training kun-
nen de starters zeker dingen bijleren van de meer 
ervaren ondernemers. 

Enthousiast 
Ondanks het feit dat het af en toe een beetje drup-
pelde, was de avond zonder meer een succes. 
Iedereen vermaakte zich opperbest en er werd op 
een gezellige manier gegeten en gedronken, zonder 
dat het de hele avond over het werk hoefde te gaan. 
Onder andere de nieuwe burgemeester was aan-
wezig om met verschillende mensen een praatje te 
maken. Na afloop van de avond ging iedereen met 
een tevreden gevoel én een goodiebag naar huis. 

Handige meedenkers gezocht!
 
Woningcorporatie woCom wil de mogelijkheid van klus(huur) woningen 
in haar werkgebied bekijken en zoekt mensen die met haar mee 
willen denken. Wat is er mogelijk? Waar is behoefte aan? En  welke  
rol speelt de corporatie? Schrijft u zich in voor de  projectgroep, dan 
gaan we graag met u in gesprek.

Meer informatie over klushuur: www.wocom.nl

Meedenken over klushuur? Stuur dan een mail naar klushuur@wocom.nl
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Het mooiste groen

-35% 

Heerlijk softijs

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

Tuinmeubel Voorde
eldagen

-25% 

-50% -50% 

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 22 t/m 28 juli 2015

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Snijbloemen
Rozen 1ste kwaliteit
50 cm lang  
€ 0.50 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Snijbloemen
Rozen 1ste kwaliteit

Impatiens “Balzemien”
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 25 cm hoog 
in 13 cm pot. 
€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Verkrijgbaar in diverse 

Alle waterplantenAlle waterplanten

25% 
Korting

Alle klimplanten

25% 
Korting

Alle fruitbomen 
en planten

25% 
Korting

Alle fruitbomen 

Vaste planten
In 9 cm pot

1 + 1 
GRATIS*

Vaste planten
In 9 cm pot

*Goedkoopste gratis

Scouting Beek en Donk is op zomerkamp

Alleen tijdens de vakantie? Bezoek de Vakantiemiddag!

Beek en Donk - De schoolvakan-
ties zijn begonnen. Dit betekent 
ook dat enkele speltakken van 
Scouting Beek en Donk op zo-
merkamp zijn gegaan. De Welpen 
zijn al met Hemelvaart op kamp 
geweest. Deze week zijn de 
Scouts en de Rasa’s op kamp.  Het 
hoogtepunt van het scoutingjaar. 

Beide speltakken zijn zaterdag 18 
juli vertrokken naar hun kamp-
terrein in Houthalen, België. 
Zij bouwen daar hun tenten en 
keukens op. Elke dag hebben ze 
een ander activiteit op het pro-
gramma staan, zoals een hike, 

outdooractiviteiten, kampvuur, 
zwemmen, etc. Op zaterdag 25 
juli breken ze de tenten weer af 
en gaan ze weer huiswaarts. Moe 
maar voldaan kijken ze terug op 
een geweldige week.

Volgend seizoen begint weer in 
de week van 31 augustus. Kort na 
de vakantie heeft Scouting Beek 
en Donk weer allerlei activitei-
ten op het programma staan. Op 
18, 19 en 20 september gaan ze 
met de gehele scoutinggroep op 
kamp. Gedurende dit weekend 
vliegen de leden over naar de ho-
gere speltak. Eén week later doet 

Scouting Beek en Donk mee aan 
de Buurtendag. Hier presenteren 
zij zich met een klimtoren, stand, 
survivalbaan, GPS-tocht, brood 
bakken en mais poffen boven het 
kampvuur. De scouting hoopt u 
dan ook met vele mensen te zien.

Daarnaast heeft hun secretaris 
aangegeven de functie neer te 
leggen. De scouting is daarom 
op zoek naar een nieuwe secre-
taris. Heeft u interesse geef uw 
gegevens dan door via info@
scoutingbeekendonk.nl zodat zij 
contact met u op kunnen nemen 
of kom langs tijdens Buurtendag. 

Laarbeek- Family for all houdt op za-
terdag 15 augustus van 13.00 tot 
17.00 uur op het IVN-terrein aan de 
Beekseweg in  Aarle-Rixtel haar vol-
gende ontmoetingsmiddag. Inwoners 
van Laarbeek die alleen zijn, of finan-
cieel niet over de middelen beschikken 
om iets extra’s te doen voor zichzelf 
of de kinderen, zijn deze middag van 
harte welkom.

Nu de zomervakantie aanbreekt wordt 
het almaar rustiger om je heen, veel 
mensen gaan op vakantie, maar voor 
jou zit dat er niet in. Het kan zijn dat je 
alleen bent of maar een kleine sociale 
kring hebt waardoor je juist in de vakan-
tietijd je erg alleen voelt. Of misschien 
heb je zo’n zware financiële tijden dat je 
het jezelf niet kunt veroorloven om op 
vakantie te gaan.

Kom dan naar de Vakantie-middag 
van Family for all. Iedereen is van 
harte welkom voor een praatje, ge-
zelligheid, mensen ontmoeten die in 
hetzelfde schuitje zitten als jij. Ook 
voor de kinderen zijn er genoeg leuke 
dingen te doen en we zitten op een 
prachtige plek: het IVN-terrein aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel. De middag 
is vrij toegankelijk voor jong en oud, 
alleenstaanden en gezinnen met kin-
deren.

Wil je graag bij deze activiteit aanwezig 
zijn, of ken je iemand voor wie dit een 
mooie gelegenheid zou zijn om men-
sen te ontmoeten en er even tussenuit 
te kunnen? Neem dan contact met hen 
op via e-mail dorine@horrik.nl, tel. 06-
23180081 of een bericht op facebook.
com/familyforall.

Uw kind 
stap voor stap leren 

omgaan met geld
De 1.2.3 Rekening is er speciaal voor opgroeiende kinderen. Eerst leren ze
zelf sparen. Dan zelf betalen. Kom langs bij uw Zelfstandig Adviseur van

RegioBank voor een persoonlijk advies voor uw kind.

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Zomerstop Tienerwerk de Boemerang

Barbecue Cendra goed bezocht

Beek en Donk - Het Crazy Summer 
Stop Event vond plaats op vrijdag 
26 juni. De laatste Tiener-activiteit 
voordat iedereen kon gaan genieten 
van een welverdiende zomervakan-
tie. Tienerwerk kijkt  terug op een 
geslaagde avond. Op de website, 
de Facebook-pagina of Instagram 
zijn foto’s terug te vinden.
 
Tienerwerk de Boemerang en haar 
vrijwilligers kijken met trots te-
rug op een mooi  jaar, met heel 
leuke activiteiten. Mede dankzij 

de hulp van vele vrijwilligers zijn 
al deze activiteiten tot een succes 
gebracht. De Boemerang wil langs 
deze weg al deze mensen nog-
maals bedanken voor hun inzet.

Momenteel is Tienerwerk De 
Boemerang druk bezig met het 
plannen van nieuwe activitei-
ten voor alle tieners van Beek en 
Donk. Dankzij de financiële bij-
drage van het JanLindersFonds 
heeft de Boemerang de moge-
lijkheid om grotere activiteiten 

te organiseren. Heb jij een ge-
weldig idee? Laat het weten via 
www.boemerangbeekendonk.nl.

De eerste disco na de zomervakan-
tie is op 4 september. De entree is 
gratis en je mag een introducé mee-
nemen mits deze minimaal 10 jaar 
oud is. Als eerste op de hoogte zijn 
van alle activiteiten? Meld je dan 
aan voor de nieuwsbrief via de site. 
Tienerwerk de Boemerang wenst 
iedereen een hele fijne vakantie en 
tot 4 september.

Aarle-Rixtel - Ondanks het re-
genachtige weer is de jaarlijkse 
zomerbarbecue van Cendra zeer 
goed bezocht. Jong en oud heb-
ben er een fantastische dag van 
gemaakt.

Er is veel muziek gedraaid en bui-
ten kon er onder het afdak naar 
hartenlust gegeten en gedronken 
worden. Veel ouders en opvoeders 
hebben kunnen zien waar hun 
jeugd hun vrije tijd doorbrengt en 
maakten kennis met de vrijwilligers.

OBS Het Klokhuis in Lieshout is een blijvertje
Er zijn van die keuzes waarvan je 
hoopt dat je in één keer de juiste 
maakt: een huis kopen, overstappen 
naar een andere baan, of een school 
kiezen waar je je kinderen 8 jaar lang 
5 dagen per week onderbrengt.
En eerlijk is eerlijk: het voelde een 
beetje als een gok om de kinderen 
naar de kleinste school van Neder-
land te sturen. 6 Kinderen kun je met 
moeite een klas noemen. 

Maar we zijn niet teleurgesteld! De 
school is inmiddels flink gegroeid, en 
onze dochters gaan er met veel ple-
zier naartoe.  Daar waar we begonnen 
met één klasje, is het tweede jaar ge-
start met een onderbouw en een bo-
venbouw. Komend schooljaar wordt 
daar nog  een nieuwe instructie-
groep voor kleuters aan toegevoegd.  
Groep 1 en 2 krijgen vanaf september  
’s ochtends hun eigen instructieles-

sen, terwijl groep 3 en 4 hun taal- en 
rekenlessen volgen. Zo krijgt iedere 
groep de aandacht die ze verdient, 
met uitleg op niveau. En ’s middags? 
Dan treffen ze elkaar in de bouw-
hoek, of buiten in de tuin voor een 
potje voetbal. Want voor samen spe-
len hebben ze geen instructie nodig!

Eveline Hermans-Cleutjens, Lieshout
Moeder van Benthe en Marijn

LEZERSPODIUMVakantiestop kienavonden 
buurtvereniging Plan West         
Lieshout – In de vakantieperiode 
vallen drie woensdagavonden van 
de kienavonden van buurtvereni-
ging Plan West uit. Dat zijn de 
kienavonden van 29 juli, 5 en 12 
augustus.

Op woensdag 19 augustus is ie-
dereen weer welkom. De kien-
avond wordt gehouden in zaal de 
Koekoek in Lieshout. De zaal is 
open vanaf 18.30 uur.

Een gezellige middag voor 
jong en oud bij Family for all
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MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

De verslaggever van de MooiLaarbeekKrant 
dook samen met de fotograaf het centrum 
van Aarle-Rixtel in. Op goed geluk belden ze 
aan bij een huis op de Kouwenberg. Ze wer-
den hartelijk ontvangen door Liesbeth (50) 
en Frans (56) van Kooten. 

Vakantie
Liesbeth en Frans gaan dit jaar voor het eerst 
zonder hun twee kinderen op vakantie. Eerst 
een paar dagen naar Berlijn en daarna zien 
ze wel. “We denken dat we richting Frankrijk 
gaan”, vertelt Liesbeth. “Maar waarheen we-
ten we nog niet zeker, dat vind ik ook wel 
lekker.” De kinderen gaan dit jaar zelf op 
vakantie. Zoon Sjoerd gaat zelfs voor drie 
weken naar California. “Hij gaat samen met 
een groep studiegenoten”, vertelt Frans. “Ze 
hebben een druk programma, ze gaan naar 
verschillende universiteiten en natuurlijk ook 
even naar Las Vegas.” De ouders zijn inmid-
dels wel gewend aan een leeg huis. Sjoerd 
en dochter Nienke zitten doordeweeks op 

kamers, maar in het weekend zijn ze gelukkig 
wel thuis. “Ik vind het ook echt fijn om in het 
weekend thuis te zijn”, vertelt Liesbeth. “Ik 
ben een echt familiemens, dus het is fijn als 
het huis weer vol is.”

Hobby’s 
Bij de vraag of het echtpaar hobby’s heeft, 
worden de schouders opgehaald. De term 
hobby vinden ze wat lastig. Want ja, wat is 
een hobby nou eigenlijk? “Ik hou van fiet-
sen”, vertelt Liesbeth. “Dat doe ik nu vooral 
door naar mijn werk te fietsen. Maar ik hou 
wel van doortrappen. Wellicht wil ik na de zo-
mer echt gaan trainen voor een evenement. 
Dat lijkt me wel wat.” Frans houdt meer van 
fotograferen. Hij wil dan ook graag de ca-
mera van de fotograaf uitproberen. “Ik heb 
laatst een nieuwe camera gekocht. Daar kan 
ik op vakantie ook een beetje mee gaan spe-
len.” Naast dat Frans bezig is met fotografie, 
is hij ook actief bij het Kouwenbergse kerkje. 
“Ik doe de technische ondersteuning bij ver-
schillende evenementen. Bij de IVN help ik 
ook met een paar dingen mee. Het moet toch 
gebeuren he.”

Verhuizen 
Er staat voor het echt-
paar niet alleen een heer-
lijke vakantie in de planning, 
maar ook een verhuizing. “We 
hebben de afgelopen drie zo-
mervakanties steeds een kind 
mogen helpen verhuizen”, 
lacht Frans. “Aan het eind van de 
zomer verhuist Nienke naar een grotere ka-
mer in Maastricht dus dan gaan we weer lek-
ker klussen.” De ouders vinden het niet erg 
om hun kroost te helpen bij de verhuizing. 
“Iedereen in het studentenhuis van Sjoerd 
zegt dat hij de mooiste kamer heeft”, vertelt 
Frans trots. “Ik vind het dan ook helemaal 
niet erg om te doen.”

De tijd van De MooiLaarbeekKrant zit er al-
weer op bij de familie Van Kooten. Liesbeth 
heeft net haar laatste werkdag gehad en nu 
kunnen de echtelieden lekker gaan 
genieten van hun tuin en straks in 
Berlijn. Wel willen ze nog even kwijt 
dat ze het een leuk initiatief vinden. 
“Echt grappig gewoon zomaar aan-
bellen”, zegt Liesbeth. 

Hartje zomer. Het is 
stil in Laarbeek. Veel mensen zijn op va-
kantie, maar natuurlijk niet iedereen. De 
MooiLaarbeekKrant trekt er in de zomer op 
uit en gaat ‘effe buurten’, zomaar met wil-
lekeurige burgers uit onze mooie gemeente. 

heeft net haar laatste werkdag gehad en nu 

Berlijn. Wel willen ze nog even kwijt 

Effe buurten!

Welkom bij familie Van Kooten uit Aarle-Rixtel! 

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

Laarbeek – Mariahout is net ont-
waakt wanneer William Engelen za-
terdagmorgen op de skateramp op 
het Oranjeplein in zijn skates stapt en 
hiermee de aftrap geeft voor een nieu-
we editie van het skate-, scooter-, in-
line & BMX Event ‘Tour dur Laarbeek’. 

Tour du wat?
De ‘Tour dur Laarbeek’ is een skate-
evenement dat tot voor kort jaarlijks 
plaatsvond in alle kernen van Laarbeek. 
De ‘Tour dur Laarbeek’ is een aantal ja-
ren terug bedacht om de skateramps en 
de skatesport onder de aandacht (van de 
Laarbeekse jeugd) te brengen. De or-
ganisator van het evenement, William 

Engelen, is een fervent skater en nam 
jaren terug ieder jaar trouw deel aan 
de Tour. Hij onderneemt dit jaar, in 
samenwerking met ViERBINDEN, een 
enthousiaste poging dit Laarbeekse 
evenement weer op de kaart te zetten. 

‘Meneer, kunt u mij leren hoe ik met 
mijn step naar beneden kan?’
Muziek aan, skates aan, even de pers 
te woord staan en dan ‘de baan op’. 
William is er klaar voor. Hij gaat deze 
zaterdag alle kernen van Laarbeek la-
ten kennismaken met ‘zijn’ sport, bij-
gestaan door zijn collega Paul van het 
Tienerhuis Helmond en diens vriendin 
Marly, beiden zeer behendig op skate-
board. 

In Mariahout heeft zich een hand-
jevol mensen verzameld. Onder de 

deelnemers ook een jong meisje met 
step. “Meneer, kunt u mij leren hoe 
ik naar beneden kan met mijn step?”, 
vraagt ze aan William. William aarzelt 
geen moment en laat de kleine meid 
met heel veel geduld en toewijding zien 
hoe ze dit kan realiseren. “Kinderen 
leren zo snel”, vertelt Marly ondertus-
sen, “Ze zijn nog heel onbevangen en 
kennen geen angst.” Het bewijs voor 
deze uitspraak dient zich enkele minu-
ten later aan wanneer het lijkt alsof de 
kleine meid al jaren weet hoe ze met 
haar stepje naar beneden kan oftewel 
kan ‘indroppen’…

Etappeverslag
Na verloop van tijd arriveert de spe-
ciaal voor dit evenement gepimpte 
toerbus en stappen een aantal jeugdi-
ge deelnemertjes in richting Lieshout. 

Helaas blijkt daar de animo iets min-
der groot te zijn, in tegenstelling tot 
het volgende station: ‘skateramp 
Beek en Donk’. In Beek en Donk trek-
ken William, Paul en Marly veel be-
kijks op de ramp en wordt de ramp 
ook bevolkt door andere deelnemers 
onder het genot van goede muziek 
en een lekker drankje. De ‘slotetappe’ 
voert naar Aarle-Rixtel maar ook daar 
valt de belangstelling een beetje te-
gen. 

Volgende editie
“Ik ben ontzettend trots dat ik de 
‘Tour dur Laarbeek’ weer heb mogen 

introduceren”, vertelt William vol-
daan aan het einde van de dag. Ik zie 
vandaag als een opstart en ik kijk te-
rug op een geweldige dag met heel 
veel sfeer. Het feit dat het op som-
mige plekken wat rustig was, is denk 
ik te wijten aan het warme weer en 
het begin van de zomervakantie, re-
clame heb ik in ieder geval voldoende 
gemaakt.” Of hij nog plannen heeft 
voor een volgende editie? “Ik ga ze-
ker door volgend jaar.” Ambitieus 
als William is, uit hij tot slot nog een 
grote wens: “In samenwerking met 
WiSH volgend jaar iets mogen doen, 
dat zou pas echt te gek zijn!”

William Engels lanceert na jaren van afwezigheid nieuwe editie van ‘Tour dur Laarbeek’ 

Effe ‘indroppen’ op een Laarbeekse skateramp

 Vlnr. Paul, Marly en William
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Alle raamdecoratie van Multisol

tot en met 1 augustus 20% zomer
korting!! 

Alles van Multisol ook gratis
gemeten en gemonteerd.

.Wij kunnen Jasno shutters
voor u leveren in alle maten
en kleuren, ook ronde, ge-
toogde en schuine ramen
zijn met Jasno Shutters 
geen enkel probleem. 

Alle soorten en merken
raamdecoratie en horren
door onze eigen monteur
gemeten en gemonteerd

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Als u ongeveer de maten meet van uw ramen kunnen wij direct een prijs voor u maken.

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Tienerwerk Laarbeek luidt de 
vakantie in 

De Boemerang stopt met woensdagmiddaginloop

Laarbeek - Op dit moment zijn de zomervakanties 
begonnen in het zuiden voor alle scholen en via 
deze weg wil Tienerwerk Laarbeek iedereen een 
hele fijne vakantie toe wensen. Tevens een spe-
ciale dank voor alle vrijwilligers/begunstigden 
die het afgelopen schooljaar hun inzet belange-
loos getoond hebben bij de evenementen van 
Tienerwerk Laarbeek. Zonder hun inzet is het niet 
mogelijk om dit te doen. 

Ook voor het volgende schooljaar heeft Tienerwerk 
Laarbeek weer van alles in petto. Zo krijgen onder 
andere de Beats evenementen in de komende peri-
ode een spectaculair vervolg waarbij de jeugd van 
het voortgezet onderwijs, komende uit de kernen 
Laarbeek, weer alle mogelijkheden krijgt. Zo is er 
op zaterdag 19 september het eerste Beats evene-
ment genaamd Outdoor Beats waarbij Tienerwerk 
Laarbeek hoopt dat iedereen weer met grote getalen 
aanwezig is. Dit wordt een spectaculair vervolg op 
het eerste Outdoor Beats evenement van vorig jaar. 

Momenteel is Tienerwerk Laarbeek druk bezig met 
de voorbereidingen van dit evenement en zoals de 
naam het al zegt is dit een buitenevenement.  Dit 
evenement wordt gehouden worden aan de ach-
terzijde van de Tienerwerk de Boemerang en mo-
gelijk zie je binnenkort de flyers verschijnen met 
daarop de complete line-up. De voorverkoop van 
dit evenement start op 1 september (daarover later 
meer).

Voor de Tienerwerk Laarbeek evenementen dien 
je wel in het bezit te zijn van een geldig school-
pas. Deze schoolpas dient overlegd te worden 
aan de deur van hun evenementen. Momenteel is 
het zo dat er ook scholen zijn welke geen school-
pas hanteren maar wel wonen in de kernen van 
Laarbeek. Graag wil Tienerwerk Laarbeek met 
hen in contact komen om een passende oplos-
sing te vinden. Deze aanmelding kan gaan via 
het e-mailadres: info@tienerwerklaarbeek.nl. 

Ook op het gebied van social media kun je de eve-
nementen van Tienerwerk Laarbeek in de gaten 
houden. Iedereen krijgt dan ook op deze wijze alle 
informatie omtrent evenementen, voorverkoop, 
acties, line up. Daarvoor kun je je aanmelden via 
facebook: Tienerwerk Laarbeek of via instagram: 
Tienerwerklaarbeek. Iedereen die vanaf het nieu-
we schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat, 
wordt van harte uitgenodigd om bovenstaande 
links te volgen. 

Tienerwerk Laarbeek is een initiatief van de 4 ac-
tieve Tienerwerken binnen de kernen Laarbeek. 
Tienerwerk Cendra, Tienerwerk &RG Teens, 
Tienerwerk de Boemerang en Tienerwerk Yammas. 
Fijne vakantie allemaal! 

Beek en Donk - Een jaar geleden heeft De 
Boemerang als experiment haar deuren geopend 
op de woensdagmiddag voor de tieners van het 
voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. De 
tieners konden gebruik maken van alle faciliteiten 
van de Boemerang en bibliotheek en er was zelfs 
huiswerkbegeleiding voor degenen die dit wilden.
 
De ranja was gratis en voor versnaperingen werd ook 
gezorgd. Afgelopen december is al besloten te stop-
pen met de dinsdagen, omdat de opkomst nihil was.

Na evaluatie is echter gebleken dat ook op de 
woensdagmiddag er weinig animo is voor de inloop-
middag. Derhalve is besloten na de zomervakantie te 
stoppen met de inloopmiddag. Tienerwerk bedankt 
alle betrokken vrijwilligers voor hun tijd en inzet. 

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

ONDERHOUD VAN 
ALLE MERKEN,

OUD & JONG

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

Liedertafel ‘t Nachtpitje ook in vakantieperiode
Beek en Donk - Bent u nog niet met vakantie? 
Kom dan gezellig meezingen met Liedertafel ’t 
Nachtpitje in Beek en Donk.

De maandelijkse meezingavond is op vrijdag 31 juli en 
vindt plaats in Café-Zaal de Tapperij aan de Kerkstraat 
in Beek en Donk. Ze starten met liedjes uit hun zang-
bundel om 21.00 uur. Zoals altijd is de entree gratis.
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar van 
deze maand, belt De MooiLaarbeek-
Krant aan bij Jan Lentjes. Jan woont 
aan de Beekseweg in Lieshout. Vol 
trots vertelt hij over zijn prachtige ver-
zameling bromfietsen.

‘Bromfietscomplot’
Samen met zijn vrouw Ria runt Jan 
het ‘Autobedrijf Jan Lentjes’. Jan 
is 72. “Reden om het wat kalmer 
aan te doen”, zegt hij. Maar of hij 
dat ook echt doet, valt te betwij-
felen. Regelmatig wordt het inter-
view onderbroken door mensen die 
binnenlopen met een vraag over 
een onderdeel. Ria verwelkomt De 
MooiLaarbeekKrant met koffie en 
reusachtige appelflappen. “Jammer 
dat de man van ons Astrid, Carlo 
Migchels, er vandaag niet bij kan 
zijn”, zegt Ria. “Hij en ook kleinzoon 
Nino (18), zitten met Jan in hetzelfde 
bromfietscomplot.”

De verzameling
In een lange rij heeft Jan zijn verza-
meling uitgestald. Er staan ongeveer 
25 bromfietsen opgesteld. Ze staan er 
glimmend bij. In de jaren ’50 en ’60  
was de bromfiets het vervoermiddel 
voor de gewone man. Die gebruikte 
zijn brommertje als pakezel. Boeren 
hingen melkkannen aan weerszijden 
als ze gingen melken. “Maar je kon er 
ook gerust een zak aardappelen ach-
terop leggen”, lacht Jan. De robuuste 
Nederlandse merken, zoals Batavus, 
Sparta, Berini en Jamathi, waren toen 
heel populair. De verzameling van Jan 
is vooral gericht op Duitse merken en 
dan met name DKW. De bromfiets 
verdween uit het straatbeeld toen 
meer mensen een auto konden ko-
pen. “Je wilt niet weten wat er toen 
allemaal voor ‘skon spul’ is wegge-
gooid”, zegt Jan spijtig, terwijl hij met 
een doekje hier en daar nog een vlekje 
wegpoetst.

Restaureren 
Jan restaureert ongeveer 2 bromfiet-
sen per jaar. De hele bromfiets wordt 
uit elkaar gehaald, ook het motor-
blok. Zuiger en lagers worden vervan-
gen. Het frame wordt gezandstraald 
en opnieuw gespoten in de originele 
kleuren. Soms moeten er onderdelen 
bijgemaakt worden. Jan somt moeite-
loos op wat het maken van een knal-
pijp of een sierbeugeltje kost. Als De 

MooiLaarbeekKrant voorzichtig infor-
meert of Jan dat geld ooit terugziet, 
antwoordt hij diplomatiek: “Elke hob-
by kost geld. Als mijn hobby vissen 
was, zou ik ook een heleboel ‘voeier’ 
in het kanaal moeten gooien. Mèr 
is dè voeier  weggegooid, als ik niks 
vang en toch lekker heb zitten vissen? 
Zeg ’t mèr!”

Bromfietshumor 
Rivaliteit tussen bromfietsmerken was 

er vroeger volop. Een tevreden DKW-
rijder noemde zijn bromfiets liefko-
zend ‘Das Kleine Wunder’. Een DKW-
rijder die zijn bromfiets niet gestart 
kon krijgen, kreeg het verwijt te ho-
ren, dat DKW staat voor ‘Dat Kreng 
Weigert’. Ook het merk NSU was 
een dankbaar object voor spot: ‘Na 
Starten Uitgeput’, of ‘Nooit Slechter 
Uitgevonden’, of ‘Nooit  Sukkelt U’ 
of juist ‘Nu sukkelt U’. Het zijn al-
lemaal interessante en nostalgische 

gedachten als De MooiLaarbeekKrant 
met Jan Lentjes langs zijn prachtige 
verzameling oude bromfietsen loopt.

Oproep
Een oproep om te ruilen met andere 
verzamelaars, doet Jan niet. “Maar als 
iemand zin heeft om eens te buurten 
over oude bromfietsen, dan is die van 
harte welkom”, zegt Jan uitnodigend. 
“En as ge geluk hèt, hee ons Ria de 
koffie kloar.”

Mooi Laarbeek Verzamelt...

pijp of een sierbeugeltje kost. Als De 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

lemaal interessante en nostalgische 

 Jan Lentjes te midden van zijn verzameling bromfietsen 

‘Deco-oma’s’ stoppen met versieren basisschool ‘De Muldershof’
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Het versierwerk zit 
erop! Drie schooljaren lang waren 
de zussen Dieny van den Heuvel uit 
Aarle-Rixtel en Jo Kuijpers uit Beek en 
Donk deco-oma’s van de onderbouw 
op basisschool ‘De Muldershof’. “Wij 
trekken weer verder, maar hopen van 
harte dat er zich snel nieuw ‘deco-
talent’ meldt”, verzuchten de dames. 

Sfeervol
Het ziet er gezellig uit: de deco-oma’s 
hebben zich voor de allerlaatste keer 
uitgedost en opgedoft voor het toe-
passelijke thema ‘vakantie’. Op het 
kleine schoolleitje staat ‘fijne vakantie’ 
geschreven en zo maken de kleuters 
alvast kennis met letters en woorden. 
Op een creatieve en decoratieve ma-
nier hebben de zussen zo in de afge-
lopen jaren veel thema’s aantrekkelijk 
gedecoreerd. Vandaar de term: deco-
oma’s. “Het gaat bijvoorbeeld om de 
seizoenswisselingen, Sinterklaas, Kerst 
en Pasen. Of we kregen thema’s van de 
juf doorgespeeld. Naar aanleiding van 
het boek ‘Eend gaat op reis’ zorgden we 
voor een grote opblaaseend”, vertelt 
Dieny enthousiast. “De reden dat we 
stoppen is heel eenvoudig: mijn klein-
kinderen zitten na de zomervakantie 
niet meer bij de kleuters en de kleinkin-
deren van Jo zitten elders op school.”

“Ons ding is de natuur”
Het is in Laarbeek geen geheim dat de 
zussen zich inzetten voor IVN Laarbeek. 
Jo vertelt: “Ons ding is de natuur en 
dat hebben we ook altijd geprobeerd te 
verwerken in onze decoraties op school. 
Bloempjes, vlinders, kippen en nu liggen 
hier natuurlijk ook schelpen, dat hoort 
er allemaal bij.” Al lachend zegt Dieny: 
“Ja, halve bossen en stranden hebben 
hier gelegen en dan maakten we er 
een enorme puinhoop van die we wel 

opruimden, hoor.” De zussen willen zich 
meer richten op hun vrijwilligerswerk bij 
IVN Laarbeek. “Er komt steeds meer 
vraag naar natuurprogramma’s voor de 
onderbouw in het basisonderwijs. Voor 
kleuters hebben we het thema ‘sprook-
jes in de natuur’ en met groep drie en vier 
gaan we slootje prutten”, vertelt Dieny. 

Tot slot
Tevreden zullen de deco-oma’s BS ‘De 
Muldershof’ achterlaten, maar het de-
coratiewerk zal ook gemist worden. 

“Het was altijd erg gezellig”, vertel-
len de zussen in koor. “Ook via De 
MooiLaarbeekKrant willen we de juf-
fen én kinderen bedanken voor de 
leuke tijd en Lambèr voor de lekkere 
koffie. We hopen dat onze opvolgers 
zich snel melden bij ‘De Muldershof’ 
en die mensen mogen bij ons het 
decoratiemateriaal komen halen!” 
Laarbeekse basisscholen die meer wil-
len weten over IVN Laarbeek kunnen 
mailen naar: 
dienyvandenheuvel@hotmail.com. 

Deco-oma’s Dieny van den Heuvel en Jo Kuijpers nemen afscheid van De Muldershof 

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling
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MooiBoerdonk De Kadernota 2016: nog veel onduidelijk 

Woensdag 8 juli jongstleden was er 
de raadsvergadering met de Kaderno-
ta 2016 als belangrijkste agendapunt, 
met als leidend thema duurzaamheid.
In het kader van dat thema hebben 
wij, PNL, drie moties ingebracht. 
Onze eerste motie was een herhaling 
van een motie van enkele jaren gele-
den: het mogelijk maken dat de inwo-
ners van Laarbeek een zogenaamde 
duurzaamheidslening kunnen afslui-
ten. Dit is een lening, van het Stimu-
leringsfonds Volkshuisvesting, onder 
gunstige voorwaarden en bedoeld 
om energiebesparende maatregelen 
aan het eigen woonhuis te realiseren. 
Deze keer werd onze motie unaniem 
aangenomen. 

Onze tweede motie ging over vei-
lige oversteekplaatsen aan de Lies-
houtseweg in Beek en Donk. Omdat 
‘de Ruit’ niet doorgaat, blijft de Lies-
houtseweg een weg voor doorgaand 
verkeer, waardoor het voor fietsers 
en voetgangers gevaarlijk blijft om 
over te steken bij het Berkendijkje én 
bij de Muzenlaan. Volgend jaar gaat 
de Provincie grootonderhoud plegen 
aan de N615 en Laarbeek praat op dit 
moment mee over deze werkzaam-
heden. In onze motie dragen wij het 
college op om ook deze oversteek-
plaatsen te bespreken en te pleiten 
voor ondertunneling hiervan t.b.v. 
voetgangers en fietsers. Hierdoor 
ontstaan duurzaam veilige oversteek-
plaatsen. Ook deze motie werd una-

niem aangenomen. Onze motie over 
grootonderhoud van de sportvelden 
en een kunstgrasveld voor Sparta’25 
werd niet in stemming gebracht. Dit 
onderwerp komt, met instemming 
van de gehele raad, op de agenda 
van de commissie. Voor onze comple-
te algemene beschouwingen over de 
kadernota, verwijzen wij u graag naar 
onze website:  www.pnllaarbeek.nl

De kadernota heeft als titel: Laarbeek 
investeert!
En inderdaad: de coalitiepartijen wa-
ren vol lof over de €1 miljoen aan-
jaaggeld en de jaarlijkse €50.000,00 
extra voor de duurzaamheid. En dat 
de OZB met 10% extra omhoog 
ging: soit. Het was immers óf de 
OZB extra omhoog óf bezuinigen 
op de verenigingen en vrijwilligers. 
Alsof er geen andere mogelijkheden 
waren; alsof deze partijen hierover 
geen beloftes hadden gedaan tijdens 
de verkiezingen. Wij zijn tegen deze 
extra verhoging. Naar onze overtui-
ging moeten eerst andere mogelijk-
heden onderzocht worden om de 
begroting op orde te krijgen. Denk 
bijvoorbeeld aan geen – extra- geld 
voor duurzaamheid, meer grondver-
kopen waardoor de gemeente min-
der kosten en meer inkomsten heeft, 
max twee wethouders (uit het CDA-
verkiezingsprogramma) en een meer 
realistischer interne rekenrente. Bij 
de begrotingsbehandeling komen wij 
hiervoor met een uitgewerkt voorstel. 

Zelfs het college had afgesproken dat 
er alleen maar nieuwe investeringen 
gedaan zouden worden met gede-
gen financiële onderbouwing  én als 
de begroting sluitend zou zijn. Maar  
de begrotingen zijn de komende jaren 
niet sluitend en ook voor dit jaar is er 
een tekort van €1,5 miljoen. Op onze 
vraag welke maatregelen de wethou-
der wilde nemen om dit om te bui-
gen, antwoordde wethouder Meu-
lensteen trots dat dit negatief saldo 
inmiddels was teruggebracht tot €9 
ton negatief. Wel goed: al voor €6 
ton bezuinigingen gevonden! Toch, 
bij het laatste agendapunt stond voor 
dit jaar een saldo begroot van €1,5 
miljoen negatief.  Op onze vraag hoe 
dit kon, had wethouder Meulensteen 
geen antwoord: hij zweeg. Toege-
zegd werd dat er later op teruggeko-
men zou worden. 

Afgelopen week kregen wij de uitleg: 
het saldo voor dit jaar was toch €1,5 
miljoen negatief, en het college be-
treurde de ontstane onduidelijkheid 
hierover. Wethouder Meulensteen 
zegt dat hij al voor €6 ton aan bezui-
nigingen gevonden heeft, maar dat 
blijkt niet waar. Het college noemt dit 
‘onduidelijkheid’.  

Wij wensen iedereen een fijne en 
zonnige vakantietijd!

Fractie PNL

zonnige vakantietijd!

LEZERSPODIUM

Bekijk Boerdonk en omgeving 
vanuit de lucht
Boerdonk - Tijdens het Dorpsfeest 
Boerdonk op zondag 30 augustus is 
er iets unieks. Zes keer per uur gaat 
namelijk een echte helikopter naar 
boven en daardoor krijg je de gele-
genheid om de omgeving vanuit de 
lucht te verkennen. Voorinschrijven 
kan via internet!
 
Dorpsfeest
Inmiddels is het Dorpsfeest Boerdonk 
een traditie in de omgeving aan het 
worden. Traditioneel zijn onze eigen 
Rollende Keukens, de Live Muziek 
van verschillende bandjes en zijn er 
diverse kinderattracties.

De Buffelrun?
U kunt het niet gemist hebben, maar 
voor de zekerheid: op 30 augustus 
is de eerste Buffelrun. De obstakels 
zijn bekend en staan op de website 

www.buffelrun.nl en inmiddels zijn 
er al honderden inschrijvingen uit 
het hele land en zelfs internationaal. 
Wil je nog meedoen, geef je dan 
snel op en kom anders gewoon ge-
zellig kijken. Dat het een spektakel 
gaat worden is zeker!

Helikopter
Zoals in de kop van dit artikel ge-
noemd, er bestaat een mogelijkheid 
om op zondag 30 augustus 2015 
vanuit de lucht in een helikopter de 
omgeving Erp, Gemert, Boerdonk, 
Laarbeek te verkennen. 

Mocht u interesse en zeker willen 
zijn van een plaats. Meld u zich dan 
aan via www.helikoptervlucht.nl/
product/dorpsfeestboerdonk. Een 
vlucht van 6 minuten kost slechts 
€37,50.
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Sportend Laarbeek

Het talent van deze week, Tygo van de Weijer,  kan zijn bon tot 
donderdag 30 juli ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Tygo van de Weijer

Tygo van de Weijer Brabants kampioen 
100 meter sprint in 11.77

A T L E T I E K
Tygo van de Weijer

A T L E T I E K

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

zwemmen Zwemvereniging Beek en Donk 
reikt 33 zwemdiploma’s uit

Beek en Donk – Eindelijk was het dan 
zover op zondag 12 juli. Na hard ge-
oefend te hebben voor diverse zwem-
diploma’s mochten 31 kandidaten 
op voor hun zwemdiploma A, B, C, 
Zwemvaardigheid II, III, Snorkelen I, II, 
III. Op donderdag 16 juli zijn er nog twee 
kandidaten opgegaan voor Survival III. 

De kandidaten hebben op donderdag-
avond de eisen van het zwemdiploma 
geoefend met gediplomeerde trainers 
die op vrijwillige basis verbonden zijn 
aan Zwemvereniging Beek en Donk. De 
inzet van de kandidaten en de trainers 
heeft wederom tot een spetterend resul-
taat geleid. Alle kandidaten hebben een 
erg goede prestatie laten zien voor het 
oog van een groot publiek van familie en 
vrienden! De Zwemvereniging Beek en 
Donk feliciteert hen met het behalen van 
het zwemdiploma.

Zwemdiploma A: 
Jayson Binda, Mart van Bommel, 
Xiana Calderon Vidal, Sabine van 
Goch, Rosanne Hoogenboom, Ingmar 
Penninx en Job Ruis.

Zwemdiploma B: 
Faylin van Diermen, Janne Donkers, 
Senna Murray, Dyantha Paul, Ienzella 
Wagner en Daan v/d Rijt.

Zwemdiploma C: 
Djeb van Diermen, Ramadan Ismail 
Ahmed, Tycho Murray, Dineke Penninx, 
Senne de Vries en Miquèl Werdens.
 
Zwemdiploma Zwemvaardigheid II:
Jarno van Eerd en Mirte Hocks. 

Zwemdiploma Zwemvaardigheid III: 
Thijmen Broeders, Danielle Jespers en 
Evelien Vaessen.

Zwemdiploma Snorkelen I: 
Karsten Broerders, Lindsey Jansen, 
Rilana Jurgens en Jasmijn Verhagen.

Zwemdiploma Snorkelen II:
Thijs Jansen, Rens Kluijtmans, Amy Ruis 
en Niels van Schaijk. 

Zwemdiploma Snorkelen III:
Kevin Biemans, Fleur Donkers, Katja 
van Lierop en Naichel Werdens. 

Zwemdiploma Survival III:
Valery  Jurgens en Lisa van Melis

Afsluiting seizoen 
Afgelopen donderdag hebben alle le-
den het zwemseizoen op leuke en 
speelse wijze afgesloten. Voor de leden 
die nog niet in het bezit waren van een 
diploma was er ouder-kindzwemmen 
in het ondiepe water. De leden die in 
het bezit waren van een zwemdiploma 
mochten een ouder of een vriendje 
of vriendinnetje meenemen. Er werd 
volop gespeeld. Zelfs tijdens het laatste 
zwemuur werd er door de volwassenen 
eens op een andere manier invulling 

gegeven aan het zwemmen, waarbij 
onder andere bekeken werd wie het 
beste bommetje kon maken. Zo gaan 
ze allemaal goed voorbereid de zomer-
vakantie in. De vereniging hoopt alle 
leden en  kandidaten die hun zwem-
diploma behaald hebben na de zomer-
vakantie weer terug te zien op don-
derdagavond om binnen het nieuwe 
zwemseizoen verder te zwemmen en te 
oefenen voor het volgende felbegeerde 
zwemdiploma. 

Bent u nog geen lid van de Zwem-
vereniging Beek en Donk, maar bent u 
wel nieuwsgierig geworden neem dan 
eens een kijkje op hun website www.
zwemverenigingbeekendonk.nl, stuur 
een e-mail met uw vraag naar info@
zwemverenigingbeekendonk.nl of kom 
vanaf 3 september op donderdagavond 
eens vrijblijvend een kijkje nemen tij-
dens één van de zwemuren. 

Zwemvereniging Beek en Donk wenst 
iedereen een spetterende vakantie toe 
met voldoende waterpret.

Heftruck Service Gemert is een kleine groeiende onderneming. Wij zijn een erkend 
keurend bedrijf met een uitgebreid pakket voor het totaalonderhoud van alle 

gangbare merken intern transportmaterieel, zoals: heftrucks, zijladers, reachtrucks, 
stapelaars, (elektro)pallettrucks en toebehoren. D.m.v. onze goed geoutilleerde 

werkplaats, servicebussen en eigen transport kunnen wij 
onze klanten de beste service verlenen.

Onderhoud, reviseren, repareren, softwarematig testen/uitlezen van 
intern transportmaterieel. De werkzaamheden zijn zeer afwisselend, o.a. 

mechanisch, elektrisch, hydraulisch, motoren, transmissies, enz.

 ○ MBO-niveau, auto/vrachtwagentechniek, landbouwmechanisatie,   
grondverzet of wegenbouw

 ○ Ervaring in de branche is een pre
 ○ Een representatief voorkomen, verantwoordelijkheid, gevoel voor kwaliteit

 ○ Bereidheid tot overwerken en volgen van cursussen of opleiding

 ○ Interessant en afwisselend werk met doorgroeimogelijkheid
 ○ Zeer goede arbeidsvoorwaarden

Bel of mail: 0492-368045
info@heftruckservicegemert.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

DE FUNCTIE OMVAT:

WIJ VRAGEN:

WIJ BIEDEN:

INTERESSE?

HEFTRUCKMONTEUR
(hoofdzakelijk buitendienst)

WWW.HEFTRUCKSERVICEGEMERT.NL

Stout Open Aarlese 2015 tennistoernooi

Aarle-Rixtel – LTV De Hut houdt 
van 29 augustus tot en met 
6 september het altijd gezel-
lige, open toernooi, onder de 
naam Stout Open Aarlese 2015.

Op de 5 kunstgrasbanen wordt ge-
speeld in poules in de categorieën 
4 t/m 8. De categorie 7 heeft in de 

dubbels ook de mogelijkheid voor 
35+ inschrijving. Alle KNLTB leden 
die voor 1 januari 1998 geboren 
zijn kunnen zich voor dit toernooi 
inschrijven. De inschrijving sluit op 
zondag 16 augustus. Het toernooi 
wordt gesponsord door Grand Café 
Stout uit Aarle-Rixtel. Zij zorgen 
tijdens het toernooi voor heerlijke 

hapjes. Kijk op www.ltvdehut.nl
 voor meer informatie.

tennis

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4 - Lieshout
www.atelier-xplore.nl

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

wipschieten

Aarle-Rixtel – De 8ste wedstrijd van het Van 
Ganzenwinkel toernooi vond plaats op don-
derdag 16 juli. De bezoekende vereniging was 
Vredelust uit Deurne. De 6 schutters uit Deurne 
hadden vooraf een totaal van 1120 punten op-
gegeven,  het werden er uiteindelijk 1147.  Een 
positieve score van + 27.

Hiermee gaan ze waarschijnlijk niet in de top van 
de rangschikking meetellen, want het is de be-
doeling om zo dicht mogelijk de opgegeven sco-
re te benaderen. De hoogste score werd gescho-
ten door de keizer van De Eendracht met 224 
punten. Maar de mooiste score was voor Arno 
Donkers die met een score van 215 zijn persoon-
lijk record met maar liefst 8 punten verbeterde. 
Dit is al meteen een mooi resultaat voor de nieu-
we trainers die vorige week met hun werkzaam-
heden zijn begonnen.  Ook de jeugdschutters en 

de nieuwe schutters die na de vakantie begin-
nen, doen hier zeker hun voordeel mee.

Uitslag:
1. Toon van Hoof  224 
2. Frank Schepers  223 
3. Erwin Wijnhoven  219 
4. Arno Donkers  215 
5. Henk Verachtert  199 
6. Paul van Bakel  198 
7. Jo Maas  198 
8. Martien van de Graef  181 
9. Geert van Ganzenwinkel  160

Na de zomerstop begint op 27 augustus weer de 
eerste training.  

Beek en Donk - Op schietterrein ‘t Wipke is 
zondag 19 juli wederom een kringwedstrijd 
Brabants Wipschieten gehouden onder auspi-
ciën van het Sint Antonius gilde van Beek. De 
middag begon regenachtig maar gaande de 
middag klaarde het weer op.

De Laarbeek-schutters streden mee om de 
prijzen, maar de resultaten zijn mager. Op het 
onderdeel Personeel werd Goen Vorstenbosch 
van het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 2e net 
voor Henk van der Velden die 3e werd op dit 
onderdeel. Bij de vrije Hand was de 4e plaats 

voor Gerard ven Ganzewinkel van het Sint 
Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel. Verder wa-
ren er de volgende puistprijzen: 1e Twan Steegs 
Beek en Donk, 2e Andre van Nunen Beek en 
Donk, 3e Twan Steegs Beek en Donk, 4e Jo 
Verhoeven Beek en Donk, 5e Twan Steegs Beek 
en Donk en 6e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel. Na 
de vakantie wordt er wederom geschoten om de 
prijzen.  

8ste Van Ganzenwinkel 
wedstrijd bij HBV  De 
Eendracht 

Kringwedstrijd 
Brabants wipschieten 
bij Sint Antonius gilde

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Tossmiddag bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Voor het eerst werd voor de 
jeugd van de Beek en Donkse tennisvereniging 
een tossmiddag gehouden op vrijdag 17 juli. Dit 
werd enthousiast ontvangen en mede door het 
weer een super middag. 

Eerst werd op de mini (rood), driekwart (oranje) 
en grote baan (groen/geel) verschillende sportieve 

wedstrijdjes gespeeld, nadat de rackets getosst wa-
ren. Bij de eerste pauze kreeg iedereen stukjes ijs-
koude watermeloen. Daarna ging het tossen verder. 

Om de warmte te lijf te gaan, werd door de trai-
ners Bowen Straatman en Jorg Gussenhoven een 
watergevecht gehouden als afsluiting. Kortom 
veel waterpret. 

De jeugd genoot bij TV ‘t Slotje van de gezellige tossmiddag 

biljarten

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen Bandstoten 17 juli
Philip Oosthoek – Jan Crooijmans  1-3
Jan van Grinsven – Bart Jansen  0-3
Jan van Grinsven – Philip Oosthoek  3-0
Philip Oosthoek – Arie van de Burgt  3-0
Geert-Jan Otten – Richard van Deursen  2-0
Richard van Deursen – Mark van de Burgt   0-2
Arie van de Burgt – Dave van de Burgt  2-0

Stand Bandstoten per 17 juli
1. Arie van de Burgt  7-14
2. Bart Jansen  7-14
3. Jan Crooijmans  8-14
4. Philip Oosthoek   6-13
5. Marcel Bekkers   5-11

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 15 juli
1. Mien en Jeu  65,89%
2. Judith en Piet  65,31%
3. Annie en Thera  61,20%
4. Diana en Kitty  60,00%
5. Maria en Elly  55,21%

De volgende zitting is op woensdag 29 juli. 
Zomerbridge voor iedereen. Ook niet-leden. Plaats: 
Café-Zaal de Tapperij. 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 15 juli
1. Corrie en Joos  56,94%
    Annie en Gerda  56,94%
3. Wim en Jürgen  56,25%
4. Marianne en Leny  49,31%
5. Ria en Gidi  48,61%

Uitslag dinsdag 21 juli 
1. Mien en Jos  62,73 %
2. Lies en Lodewijk  61,90 %
3. Corry en Leny  60,89 %
4. Arno en Hans  60,12 %
5. Dorie en Cas  57,56 %

Er wordt elke dinsdagmiddag en woensdagavond 
gespeeld in het Bavaria Brouwerij Café te Lieshout. 
Tijdens de zomer is iedereen welkom, lid of geen lid. 
Indien u geen partner heeft proberen zij er één voor 
u te vinden. Kijk ook op www.poortvanbinderen.nl.

Programma / Uitslagen

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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De Stater 6 | Lieshout | www.totaalservicelaarbeek.nl | 0499-425341

IS DE GEHELE VAKANTIE GEOPEND OP AANGEPASTE TIJDEN:
TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ VAN:

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

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

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ 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

badminton atletiek Tygo van de 
Weijer 1e op 
100m sprint

Lieshout- De Zuid-Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek werden 
op 12 juli gehouden in Vught. De 
Lieshoutse Tygo van de Weijer, lid 
van HAC uit Helmond, werd hierbij 
1e op de 100m sprint in een tijd van 
11.77. 

Tygo heeft met dit resultaat ook het 
HAC-record verbroken bij de junC dat 
er al stond vanaf 1993. Hij staat nu op de 
9e plaats van de Nederlandse ranglijst.

Tygo van de Weijer werd 1e op de 100 meter sprint op het Zuid-Nederlands Kampioenschap

Bedankjes bij Badminton Club Lieshout

Afsluiting seizoen BC Mixed druk bezocht

Lieshout - Op de laatste speelavond 
van Badminton Club Lieshout zijn 
zowel Frans van Waardenburg als 
BCL-1/BouwCenter Swinkels in het 
zonnetje gezet. Frans is héél hartelijk 
bedankt voor zijn hulp bij de jeugd en 
BCL-1/BouwCenter Swinkels heeft, 
via een cheque, de gewonnen prijs 
overhandigd gekregen.

Frans van Waardenburg
De jeugd van Badminton Club 
Lieshout werd halverwege het seizoen 
opgeschrikt door het terugtrekken 
van de trainer. Door deze situatie kon 
de jeugd enkel nog begeleid worden 
door de jeugdbegeleiding. Frans van 
Waardenburg heeft toen, geheel vrij-
willig, de taak op zich genomen om 
samen met de jeugdbegeleiding als-
nog een aanvaardbaar programma op 
te zetten voor het tweede halfjaar. En 
… daar is hij uitstekend in geslaagd. 
Met een programma waarin de deel-
nemers certificaten voor deeldiploma’s 
konden halen, heeft hij de jeugd een 
attractief en leerzaam programma ge-
boden. Samen met de jeugdbegelei-
ding is wekelijks getraind op de diver-
se onderdelen van de deelcertificaten. 
Uiteindelijk zijn aan het einde van het 
seizoen examens afgenomen en heeft 
iedere deelnemer de door hem ver-
diende certificaten overhandigd gekre-
gen. Tijdens de allerlaatste speelavond 
van Badminton Club Lieshout van 
het seizoen 2014/2015 is Frans nog 
eens extra bedankt voor zijn enorme 

inzet. Na een korte, maar zeer lo-
vende,  toespraak van voorzitter Stan 
van Vijfeijken mocht Frans een ‘fysiek 
bedankje’ in ontvangst nemen vanuit 
het bestuur. Mooier misschien waren 
nog wel de bedankjes van de deel-
nemers zelf. In een lange rij schoven 
zij één voor één bij Frans voorbij om 
hem persoonlijk te bedanken voor de 
geweldige hulp die hij geboden heeft.

Cheque
Bij de senioren was er ook een over-
handiging. Namens het bestuur van 
Badminton Club Lieshout mocht 
voorzitter Stan van Vijfeijken het 

vaandelteam een cheque overhan-
digen van €125,00. Dit bedrag heeft 
BCL-1/BouwCenter Swinkels verdiend 
met het winnen van de beker van 
Zuid-Nederland. Het bedrag wordt, 
alleen voor de winnaars, beschikbaar 
gesteld door Badminton Nederland. 
Boukje van der Werf nam de cheque 
onder luid applaus van de overige bad-
mintonners, namens het hele team, in 
ontvangst.

Badminton Club Lieshout wenst ieder-
een een hele fijne zomervakantie en 
hoopt u terug te zien op 2 september.

Beek en Donk – Het seizoen bij 
Badmintonclub Mixed werd op vrijdag 
17 juli zoals gebruikelijk met een paar 
leuke activiteiten afgesloten. Voor alle 
jeugdleden was er een uur lang apen-
kooi in de hal. De senioren kregen na 
hun speelavond nog een heerlijk buffet 
aangeboden in de kantine. Daar werden 
ook nog diverse mensen gehuldigd.

Apenkooi
De jeugd was in grote getalen naar de 
zaal gekomen voor de jaarlijkse afsluiten-
de apenkooi. In een groot parcours met 
allerlei klim- en klauter toestellen gaan 
drie tikkers achter de losgelaten ‘apen’ 
aan. Vanwege de grote opkomst, er wa-
ren ruim 40 kinderen, boekten de tikkers 
in het begin veel succes. Maar naarmate 
er minder kinderen overbleven werd het 
steeds moeilijke om te tikken. Toch lukte 
het steeds door goed na te denken en 
afspraken met elkaar te maken om ieder-
een te tikken. Na het spel konden de kin-
deren nog even afkoelen in de kantine 
onder het genot van een drankje. 

Senioren
Na de reguliere speelavond begon om 
half elf de afsluitingsavond voor de se-
nioren in de kantine. Ook dit jaar was er 
weer gezorgd voor een lekker buffet. Nu 
het seizoen en de competitie ten einde 
zijn konden deze avond de beste compe-
titiespeler en speelster van het afgelopen 
seizoen worden gehuldigd. De eer ging 
dit jaar naar Ruud van Kilsdonk en Evi van 
Rixtel. De beste manager van het seizoen 
werd Paul van der Vegt. Hij had het beste 
team samengesteld en de meeste punten 
verzameld. Uiteraard werd ook de bar-
dame Hilly in het zonnetje gezet voor 

haar goede zorgen. Een speciaal afscheid 
was er van de beheerders Hans en Annie 
Gerrits. Zij dragen het stokje vanaf ko-
mend seizoen over. Voor de prettige sa-
menwerking van de afgelopen jaren wer-
den ook zij hartelijk bedankt. Mede door 
het heerlijke weer, het prima buffet en de 
lekkere drankjes bleef het nog lang druk. 

Social Media Zomeractie
Tijdens de zomervakantie kunt je vanaf 

je vakantieadres de leukste, gekste of 
mooiste Mixed-gerelateerde foto via 
social media posten. Gebruik bij Twitter 
en Instagram #bcmixed in je bericht. 
Bij Facebook kun je rechtstreeks op 
de wall van BC Mixed posten. Je foto 
komt dan op de Social page van www.
bcmixed.nl. De beste inzending ont-
vangt een leuke prijs. Op vrijdag 4 sep-
tember is de eerste speelavond van het 
nieuwe seizoen. 

Frans van Waardenburg (midden) te midden van de jeugdgroep van Badminton Club Lieshout

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Het krioelde van de kinderen tijdens de apenkooi

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-14:30 
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 23 juli 
Kindervoorstelling Snorro
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 24 juli 
PubQuiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 25 juli 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Joe Piler Night!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Salsa Avond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 26 juli 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 27 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Donderdag 30 juli 
Kindervoorstelling 
De prinses op de erwt
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 31 juli 
Bouwvak feest
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Zondag 2 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Woensdag 5 augustus 
Muzieknoten op je pannenkoek!
10.30 uur, Pannenkoekenhuis Pluk, 
Beek en Donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen


