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Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

Vakantie in de Peel en omgeving
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

De Wit Schijndel
Verspreiding in Laarbeek

SplasH!!
Verspreiding in Beek en Donk

KPJ-zeskamp trekt sportieve jongeren uit heel de regio

W
IN!

WIN TICKETS VOOR

 Andy
Marcelissen

 
vrijdag 1 juli - 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

Wat is de naam van 
de voorstelling van 
Andy Marcelissen? 

mail je antwoord naar:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
maak kans op 2x2 kaarten!

Nouveau Vélo, Mooon, Lookapony

RoekenRock
zaterdag 25 juni - 20:00 uur

Andy Marcelissen
vrijdag 1 juli - 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Redacteur: Marie-Christine van 
Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Zaterdag scholen-
zeskamp en op zondag dorpszes-
kamp. Sportieve jongeren streden 
afgelopen weekend met veel plezier 
tegen elkaar en met elkaar. Tactiek, 
sportiviteit en samenwerking ston-
den centraal. Zowel toeschouwers 
als deelnemers beleefden een ener-
giek weekend.

Tactisch gespeeld
Het gezicht van Linde uit Mariahout 
staat strak. Opperste concentratie. 
Ze moet een emmer vijf minuten ge-
strekt voor zich uit houden. Om haar 
heen geven deelnemers het een voor 
een op. Linde vertrekt geen spier. 
Wanneer ze na vijf minuten als eni-
ge overblijft, blijkt dat haar team een 
goede tactiek heeft gekozen. Vooraf 
mochten teams zelf bepalen hoeveel 
zand er in de emmer moest. De gok 
om geen zand in de emmer te doen, 
is een goede geweest. “We hebben 
dit spel vooraf met kinderen getest”, 
legt Elke van Leuken van de organi-
satie uit. “Het is al moeilijk genoeg 
om een emmer vijf minuten gestrekt 
voor je te houden.” De KPJ test op 
vrijdagavond de spelen. “We passen 
onze spelen op zondag ook aan”, 
zegt Elke, “we hebben op zondag 
bijvoorbeeld een grotere auto om 
te trekken.” Het terrein van de KPJ 
is gevuld met veel belangstellenden. 
Vaders en moeders, opa’s en oma’s 
en zelfs meesters en juffen staan de 
kinderen tijdens de spelen aan te 
moedigen. De kinderen trotseren het 
koude water en duiken zo door een 
bak met modder. Ondanks de regen 
is het niet koud en spat het plezier 
van de deelnemers af. “Mama…
mama… we hebben weer een nieuw 
record”, roept een vrolijk jongetje, 
waarbij zijn brilletje bijna van zijn 
neus zakt. Enthousiast loopt moeder 
met zoon mee naar het nieuw te spe-
len spel.

Lees verder op pagina 5.

Bekijk alle foto's op www.mooilaarbeek.nl! 
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

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

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

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
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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

         Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
         Als veel je wordt ontnomen
         Als het leven niet meer jouw leven is
         Dan komt de tijd dat het einde goed is

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien 
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben ons mam en 

trotse oma los moeten laten

Jo Vlemmings-Verhofstadt
echtgenote van

Henk Vlemmings
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

19 juni 2016
Beverstraat 57, 5741 KW Beek en Donk

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 24 juni om 13.30 uur 
in de parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en Donk, waarna 
om 15.30 uur de afscheidsdienst volgt in de aula van het crematori-
um, Meanderlaan 1 te Helmond. Na afloop van de dienst bent u van 
harte uitgenodigd in de koffiekamer van het crematorium voor een 
samenzijn met de familie.

Dresscode: kleurig.

Henk
Marjan en Deany
 Marvin en Karin, Kaya, Evy
 Jimmy en Denise
Mario en Ellen
 Marciano en Esmé, Delano, Danisha
 Alisha
Gemma
 Andrew en Wendy
 Lois en Tom
 Max
Hanny en Pierre
 Dennis
 Joris
Jolan en Frank
 Noah

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen...
De herinnering aan een bijzonder mens is geboren. 

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, 
hebben we toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van 
onze lieve pap, schoonvader en trotse opa 

Jan Suykerbuyk 
echtgenoot van 

Riet Suykerbuyk-Cox †
 Breda, 16 juni 1933 † Helmond, 20 juni 2016 

 Cambridge (Canada): Koen & Karin
     Anna
     Robin
     Odie 
 Beek en Donk: Marjolein & Frits
     Didi & Djewi
     Niki 
     Gigi
     Natasja & Yannis, Ilias, Tomás
     Niels en Marjolein, Finn, Lenn, Jess
 Helmond: Suus & Herman

Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA, t.a.v. de familie Suykerbuyk
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden 

Ons pap is thuis, op Pieter Breughellaan 35 te Beek en Donk.
U kunt hier afscheid nemen van hem op vrijdag 
24 juni tussen 16.00 en 18.00 uur. 
De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
zaterdag 25 juni om 13.30 uur in de aula 
van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.
Samenkomst in de ontvangkamer van 
het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren.

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.

Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht 
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, ons mam en trotse oma

Ria Engels-Vos
echtgenote van

Jan Engels

 Nijnsel, 9 augustus 1944 † Helmond, 20 juni 2016

Jan
Joris en Jelke, Cathelijne
Maarten en Angela, Nick, Stijn
Erik en Kim, Fedor

Correspondentieadres: 
Rietzangerlaan 9, 5741 KH Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Ria in het uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag 23 juni van 
18.30 tot 19.30 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 24 juni 
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te 
Beek en Donk, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats 
De Oude Toren, Dokter Timmerslaan te Beek en Donk. 
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren.
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Bijna 30 jaar geleden werd in Lieshout een omleiding voltooid, die er voor zorgde 
dat het verkeer komende vanaf Beek en Donk richting Eindhoven (en omgekeerd) 
niet meer door de kom van Lieshout hoefde te rijden. Tegelijkertijd werd een ge-
deelte van de Deense Hoek aan het verkeer richting Eindhoven (en terug) onttrok-
ken en werd dit deel bestemd voor fietsers richting Gerwen, Nuenen en Eindho-
ven en plaatselijk verkeer naar het Achterbosch. Met het gereedkomen van deze 
omleiding, de Hoofakker, werd een van de oudste buurtschappen van Lieshout in 
tweeën gedeeld en wel de Deense Hoek. De toenmalige gemeente Lieshout koos 
ervoor om het gedeelte ten zuiden van de Hoofakker een andere naam te geven. 
Dit moest Boszicht worden. Voorwaar, een mooie naam, maar de bewoners van 
dit gedeelte van de Deense Hoek zagen toch bezwaren. Boszicht ligt niet zo mak-
kelijk in de mond en zij stelden voor om deze nieuwe weg Bosrand te noemen. De 
gemeente stemde hiermee in en sinds die tijd, 1988, heeft Lieshout zijn Bosrand. 
De bewoners van de Deense Hoek en de Bosrand hebben nog even gestreden 
voor een fietstunnel onder de Hoofakker. Voor de vele schoolgaande kinderen zou 
dit een mooie oplossing geweest zijn. Viermaal per dag zouden zij de drukke krui-
sing van de Hoofakker moeten oversteken. Hoeveel veiliger zou dit zijn met een 
fietstunnel. Overal in Nederland werden fietstunnels aangelegd, zelfs voor dassen 
werden tunnels aangelegd. Maar helaas, de Provincie, eigenaar van de Hoofakker, 
was niet te overtuigen. Er was geen geld voor een tunnel en tot op de dag van 
vandaag is het opletten geblazen op de kruising. Er kwam een hernummering van 
de huizen aan de Deense Hoek, die nog jarenlang voor problemen met de postbe-
zorging heeft gezorgd. Veel is er niet te verklaren aan de naam Bosrand. De weg 
ligt tegen de rand van het woonbos Molenheide. Het is er rustig wonen al moet 
men altijd de drukke Hoofakker oversteken als men naar het dorp wil. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

DE BOSRAND

Aarle-Rixtel loopt uit voor Badkuipenrace

Uw veelzijdige vakman in Laarbeek

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

Schilderen    Keukens    Zonwering 
Onderhoud    Tuin    Badkamer

Rogier Bruines

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

www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Johan Maas en 
   Joost Duppen 

Aarle-Rixtel – Lachen, gieren, brul-
len én een natte broek halen onder 
een stralend zomerzonnetje. De eerste 
Badkuipenrace van Aarle-Rixtel kan de 
boeken in als een groot succes. Het idee 
was een eenmalig evenement, maar de 
organisatie heeft nu al besloten dat de 
badkuipen volgend jaar weer het kanaal 
in mogen.
 
“Ik heb bij het organiseren van een eve-
nement nog nooit zoiets meegemaakt 
als bij dit”, vertelt Michael Ketelaars 
namens de organisatie (Stichting 
Dorpsfeesten Aarle-Rixtel). “Al voor-
dat het evenement plaatsvond, was ie-
dereen zo enthousiast! We kregen ook 
van iedereen de volledige medewerking. 
Fantastisch!”
 
JAC
IIn totaal deden er 16 teams mee aan 

deze eerste editie, deze waren ingedeeld 
in 4 poules van 4 teams. Een grote vari-
atie aan badkuipen kwam voorbij. Vanaf 
de passantenhaven gingen ze steeds 1 
tegen 1 eerst slalommend naar de brug, 
omdraaien en weer slalommend terug. 
Na de kwart- en halve finales vond de 
finale plaats tussen Trubbel en JAC. 
Het was uiteindelijk JAC die het snelst 
het parcours wist te bedwingen en zich 
daardoor als winnaar van de eerste 
Badkuipenrace mag betitelen. Michael: 
“JAC had het zo professioneel aange-
pakt. Zij hadden aan hun badkuip twee 
surfplanken gemaakt. Daarop stonden 
twee fietsen. Er was zelfs aan een wa-
terrat aan de achterkant gedacht. Alleen 
het team Trubbel kwam een beetje in de 
buurt om JAC bij te houden.” 

Water
Niet alle 16 badkuipen kwamen 

ongeschonden uit het evenement. Veel 
mensen – en badkuipen – gingen kop-
je onder, wat voor hilarische taferelen 
zorgde. Zo won ‘CV de Trekkers’ de 
pechprijs. “Zij gingen best goed, tot-
dat de badkuip begon te zinken tijdens 
de kwart finale”, lacht Michael. “Maar 
zo was er ook een ander team, Witte 
Gei’t?, dat voor de start al drie keer 
omgeslagen was. Dat zorgt natuurlijk 
voor veel hilariteit.” Er was veel werk 
besteed aan de badkuipen. Zo ging de 
originaliteitsprijs naar ‘Het Vinkje’, een 
team dat een heus vogelnestje had 
gebouwd. Ook de Formule 1-wagen 
en de Dragracer waren meer dan ori-
gineel. Uit Aarle-Rixtel en omstreken 
waren veel mensen gekomen om een 
kijkje te komen nemen bij dit ludieke 
evenement. Kortom: een geslaagd Juni 
Watermaand-evenement dat voor vol-
gend jaar alweer de agenda in kan!

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Joost Duppen

Team JAC won de Badkuipenrace met hun professioneel uitgebouwde badkuip
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 23 - 29 juni 2016

Vormsel: Maandag 12 september a.s. om 
19.30 uur in de Kerk Onze Lieve Vrouw 
Presentatie te Aarle-Rixtel
Eerste Heilige communie: Woensdag 
14 september a.s. om 20.00 uur in de 
kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te 
Mariahout

Info avonden voor Vormsel en Eerste 
Heilige Communie

Donderdag 23 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

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

Vrijdag 24 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 25 juni 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

14.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Mark van de Rijt en Daniëlle 
Vermeulen

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, 
Toon van Alphen (mged), Tonnie Berkvens-
Leenders (mged), Ans van Hoof-Zomers en 
Linda van Hoof.

Zondag 26 juni

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Jan van den 
Bogaard (verj), Henk Vos (par), Peter Wich 
(verj), Tot welzijn van de parochie

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Overleden oud-
ers de Koning-van Rooij (Fund), Martinus van 
den Akker Theodora van den Akker-Brouwers, 
Mark Raaijmakers en overleden familie, Jan 
van der Kam, Sjef van Vijfeijken (trouwdag), 
Toon Klomp en Jan en Drika Brouwers.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering voor: Jan Graat 
en Nellie Graat-Derks, Will Toussaint-van 
Wingerden, Herman Huisman, Ad Loos en 
Johan de zoon.

Maandag 27 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 

Dinsdag 28 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 29 juni

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Zonnebloemvrijwilligers Mariahout op stap

Mariahout - Wat een mooie fietstocht 
had moeten worden, werd een onver-
wacht dagje anders. Elk jaar gaan de 
vrijwilligers van de Zonnebloem afde-
ling Mariahout één dag op stap zon-
der hun gasten. De laatste jaren werd 
dat uitstapje omlijst met een heerlijke 
ontspannen fietstocht. De weergoden 
lieten het dit jaar echter wat afweten, 
waardoor daags tevoren werd beslo-
ten de dag wat anders in te delen dan 
gepland.

Zo kwam het dat de vrijwilligers 
op dinsdag 14 juni verzamelden 
in hun thuisaccommodatie aan de 
Heieindseweg. Daar wachtte hen om 
12.00 uur een heerlijke uitgebreide 
lunch met thee en koffie, chocomel, 

vruchtensap, diverse soorten broodjes, 
hartig en zoet beleg en fruit. Het werd 
een gezellig en gemoedelijk samenzijn, 
waarbij de dames en heren nu eens al-
leen maar oog en oor hoefden te heb-
ben voor elkaar.

Om 13.30 uur stapte iedereen in au-
to’s om naar een tot dan toe geheime 
locatie te gaan. Het werd Bronlaak in 
Oploo. Een op antroposofische en bio-
logische leest geschoeid tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten. Daar ver-
gaapte men zich tijdens de anderhalf 
uur durende rondleiding aan de grote 
diversiteit aan goederen die door de 
bewoners zelf gemaakt worden, de 
boerderij en de groenten die ook door 
henzelf verbouwd worden. Dat alles 

was ook te koop in de winkel op het 
complex, die ook gretig aftrek vonden 
bij de vrijwilligers. Na op het terras al-
daar (onverwacht in een aangenaam 
zonnetje) van koffie, thee en cake ge-
noten te hebben, werd het tijd om de 
inwendige mens verder te versterken.

Daarvoor werd koers gezet naar 
Gemert, waar de avond werd afgeslo-
ten met een uitgebreid buffet bij een 
Chinees restaurant. Iedereen was het 
erover eens dat deze vrijwilligersdag 
zeer verrassend en heel goed geslaagd 
was. En dat mag dan ook wel, voor 
mensen die zich het hele jaar door pro 
deo inzetten voor hun medemens.

Lieshout – In het Dorpshuis aan het 
Grotenhof in Lieshout wordt op vrijdag 
24 juni een kienavond gehouden. 

De organisatie is in handen van 
de Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout. Er zijn mooie prijzen te winnen 

en er is een loterij. Aanvang van de 
avond is 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging

De vraag van deze week: 
Wie weet wie deze familie is?
   

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 onder andere de volgende reacties binnen:

De oude foto in De MooiLaarbeekKrant is mijn familie; de familie Bekx. Het 
meisje met de strik is mijn inmiddels 78-jarige moeder Jo van Boxtel-Bekx. Een 
superfamilie met nog veel nakomelingen in Laarbeek.
Groetjes, Liesbeth van Boxtel

De familie op de foto is de familie Bekx. Eduard Bekx en Laurien Nooijen. Een 
groot gezin dat vroeger woonde op de Oliemolen in Aarle-Rixtel.
Groetjes van Lenie Aarden

Historische beelden

Op de foto van vorige week kwamen onder andere de volgende reacties binnen:
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Vrijwilligerspenning en nieuwe blokhut Scouting Lieshout-Mariahout

www.oltm.nl

Natascha Vermeulen en 
Antoinet van de Burgt hebben 
beiden twee kaarten gewonnen 

voor Roekenrock in het 
Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout - Afgelopen zaterdagmiddag 
werd de nieuwe blokhut van Scouting 
Lieshout-Mariahout officieel geopend 
door de Bevers Jan en Kyra, daarbij 
geholpen door wethouder Joan Briels. 
Ook werd alcoholvrije champagne ont-
kurkt voor Hetty Prinsen-Bekkers. Zij 
ontving van de gemeente Laarbeek de 
Vrijwilligerspenning bij haar afscheid 
als leidster van de Bevers. 

Smaakvol begin
Het is een kleurrijk geheel bij de scou-
ting Lieshout-Mariahout tijdens de 
open dag. Kinderen in nette scouting-
blouses lopen door de blokhut, zitten 
op de schommel of rond het vuur. Koffie 
en lekkere tompouces, met daarop het 

logo van de scouting, worden uitge-
deeld. Een smakelijk en gastvrij begin 
voordat wordt overgegaan naar het 
officiële programmagedeelte van deze 
open dag. Dat er iets te vieren valt, is 
overduidelijk. De microfoon wordt 
erbij gepakt en alle belangstellenden 

wachten vol spanning op wat er gaat 
komen.

Vrijwilligerspenning
 “Vandaag willen we een speciaal ie-
mand in het zonnetje zetten”, zo begint 
Marc Janssen van de scouting zijn ver-
haal. Terwijl de alcoholvrije champagne 
wordt uitgedeeld, wordt Hetty Prinsen 
naar voren geroepen. Als leidster van 
de Bevers stopt zij, na zestien seizoenen, 
met haar vrijwilligerswerk. Om haar te 
bedanken, ontvangt zij van wethouder 
Joan Briels de Vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek. Met welver-
diende, mooie woorden. Vanaf het sei-
zoen 2001-2002 is Hetty leidster bij de 
Bevers, de jongste tak van de scouting 
voor kinderen van vijf tot zeven jaar. 
Joan Briels vertelt onder meer het vol-
gende: “Kinderen leren de platte knoop 

en de oudewijvenknoop van Hetty. Op 
de Nationale Zwerfvuildag maakt zij sa-
men met de Bevers de bermen aan de 
Herendijk schoon. Miniatuurbeeldjes 
worden nagemaakt van bestaande beel-
den in Lieshout. En wat heel bijzonder is: 
Hetty is er altijd! Verjaardagen en andere 

familiegebeurtenissen werden opzijgezet 
om er voor de Bevers te zijn; op kamp, 
overnachtingsweekenden en voor de or-
ganisatie van de 'Bever Doe Dag' in de 

regio Helmond. De gemeente wil haar 
daar graag voor bedanken.” Naast de 
oorkonde ontvangt Hetty een bos bloe-
men. Daar 'gooit' de scouting nog een 
bos bloemen bovenop én een dinerbon 
voor al die keren dat ze niet thuis kon 

zijn. “Je hebt de Vrijwilligerspenning 
absoluut verdiend”, benadrukt Marc 
Janssen. Aan het applaus te horen, is ie-
dereen het roerend met hem eens. 

Nieuwe blokhut
Dan is het tijd voor de opening van 
de nieuwe blokhut. De units, die 
eerst bij 'De Regt' in Beek en Donk 
stonden, hebben een complete me-
tamorfose ondergaan. Micha Klomp, 

leider bij de welpen en inval bij de 
scouts, vertelt trots: “Hier is keihard 
aan gewerkt door leiding en ouders 
en het resultaat mag er zijn.” Joan 
Briels vertelt dat de realisatie van 
de blokhut niet zonder slag of stoot 
is gegaan, maar dat het resultaat 
er mag zijn. Kyra en Jan onthullen 
daarna samen met Hetty, supersnel 
het logo van Scouting, gemaakt van 
een houten schijf. Dan is het officië-
le gedeelte achter de rug en kan er 
gefeest worden. Scouting Lieshout-
Mariahout is toekomstbestendig, 
zonder twijfel!

Zie ook: www.scoutinglieshout
mariahout.nl

Hier is keihard aan gewerkt 

door leiding en ouders en 

het resultaat mag er zijn
Hetty Prinsen ontvangt de Vrijwilligerspenning

De nieuwe blokhut wordt geopend

Vervolg voorpagina

'De zeskamp is een evenement voor jongeren, door jongeren'
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Strijd
Uitgestrekt op een handdoek ligt een 
deelneemster van de zon te genieten. 
Andere taferelen dan de dag ervoor, zon-
nebrand is zeker geen luxe. Jongeren van 
12 tot en met 15 en deelnemers vanaf 
16 strijden nu om de hoogste plek. “Veel 
deelnemers deden eerder al mee aan de 

scholenzeskamp”, weet Elke te vertellen. 
“Eenmaal op de middelbare school vra-
gen ze klasgenoten ook deel te nemen 
aan onze zeskamp. Daarom hebben we 
deelnemers uit onder andere Gemert, 
Venhorst, Boekel en Mariaheide.” De 
kernen uit Laarbeek zijn altijd goed ver-
tegenwoordigd. “Gisteren hebben we 
met ruim driehonderd man een gezelli-
ge feestavond in de tent gehad”, lacht 
Elke. “Vandaag leiden we de zeskamp.” 
Jeugdige leden van de KPJ houden de 
organisatie strak in handen. De zeskamp 
is een jongerenevenement waarbij de 
slogan ‘voor jongeren, door jongeren’ 
toepasselijk is. Terwijl Elke weer naar 
haar werkzaamheden snelt, loopt De 
MooiLaarbeekKrant nog een rondje over 
het terrein. Editie 2016 is wederom ge-
slaagd. Uitdagende en originele spellen 
vormen een kleurrijke uitdaging.
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Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Sponsoren:

25 & 26
 Juni

SplasH!! Fietstocht 
Waterpoort route 

Leren vissen bij Hengel-
sportvereniging Het Geduld

Beachtoernooi 
Bedovo

Waar: Dijkstraat, Beek en Donk

Wanneer: zaterdag 25 juni vanaf 20.00 uur
 zondag 26 juni vanaf 13.00 uur 
Info: www.teugelders.nl

SplasH!! start zaterdagavond vanaf 20.00 uur 
met een spetterend optreden van Five4you. De 
feesttent aan de Dijkstraat nabij de Beekse brug 
zorgt voor een bijzonder sfeertje. 
Zondag gaat SplasH!! vanaf 13.00 uur ver-
der. Er kan gratis meegedaan wordt met allerlei 
waterspelen zoals: Spijkerbroekhangen boven 
het kanaal, waterfi etsen en ganzen vissen. Voor 
de kinderen is er een bijzonder Watermaand 
springkussen, een Watermaand grabbelton en 
kunnen er kleurplaten ingekleurd worden. 
Het hoogtepunt van de zondagmiddag is de 
botenparade. Voor de allereerste keer in de 
Laarbeekse geschiedenis vaart een bonte stoet 
van drijvende vaartuigen vanaf sluis 6 door het 
kanaal naar de Beekse brug. De parade start om 
14.00 uur. Toeschouwers kunnen zich opstellen 
langs het kanaal aan de zijde van het dorp. 

Waar: Start Outdoor Laarbeek, Parklaan 2  
 Beek en Donk
 Start Jan Vissermuseum Keizerin  
 Marialaan 5, Helmond
Wanneer: zondag 26 juni, 
 tussen 10.00 en 14.00 uur
Info: www.juniwatermaand.nl

De Waterpoortroute is ontwikkeld in samen-
werking met Waterschap Aa en Maas, 
Fietsclub Aan de Wielen, gemeente Laarbeek 
en gemeente Helmond. Een prachtige route 
langs waterrijke gebieden van 30 of 39 ki-
lometer, waarbij je fi etst langs de mooiste 
plekjes van Laarbeek en Helmond. 
Een startkaart kost 5,00 euro incl. koffi e, soep 
en gratis entree in het Jan Vissermuseum. 
De startkaarten zijn verkrijgbaar bij Outdoor 
Laarbeek in Beek en Donk en Jan Visser 
Museum in Helmond.
Starten is mogelijk tussen 10.00 uur tot 14.00 
uur.

Waar: visvijver De Koppelen aan de  
 IJsbaanlaan (pad tegenover PLUK  
 Pannenkoekenhuis) in Beek en Donk
Wanneer: zondag 26 juni om 13.30 uur
 prijsuitreiking om 16.00 uur
Info: www.juniwatermaand.nl
 
Op 26 juni organiseert Hengelsportvereniging 
Het Geduld, een visevenement voor de jeugd 
van het lager onderwijs uit Beek en Donk. Er 
zal die dag een uitleg over vissen worden ge-
geven en aansluitend is er een wedstrijdje vis-
sen. Uiteraard krijgen de eerste drie winnaars 
een trofee en zullen ook de andere deelne-
mers die meedoen niets te kort komen. Voor 
alle deelnemers is er een versnapering.
Om deel te nemen hoef je geen lid te zijn van 
de hengelsportvereniging en hoef je, voor 
deze middag, ook geen vispas te hebben.
Heb je zelf geen hengel? Geen probleem, 
er zijn ruim voldoende hengels die je mag 
gebruiken.
Ook wordt er gezorgd voor aas, voer en het 
belangrijkste: er is meer dan voldoende bege-
leiding vanuit de vereniging.

Waar: Heuvelplein, Beek en Donk

Wanneer: 25 en 25 juni 
 vanaf ongeveer 10.00 uur
Info: www.bedovo.nl/beach

Het Heuvelplein in Beek en Donk maakt plaats 
voor een waar dorpsstrand. Deze tropische 
oase is het decor van een beachvolleybal toer-
nooi voor jong en oud. Zowel geoefende- als 
ongeoefende sportievelingen, maar ook fa-
natieke sportliefhebbers kunnen hun hart opha-
len. Voetjes in het zand, drankje in de hand… 
Bedovo Beach 2016 trapt op zaterdag 25 juni af 
met de zinderende strijd tussen de jeugd en se-
nioren van de Nevobo-competitie. Op deze dag 
wordt er volgens de Nevobo beach-richtlijnen 
in teams van 2 spelers om iedere bal gestreden. 
Spektakel gegarandeerd!
Voor iedereen is Bedovo Beach speciaal uitgerust 
met alles waar je op zo’n heerlijke zomerdag 
naar verlangt. Een terrasje, ijskoude drankjes en 
versnaperingen voor nieuwe energie… Je hoeft 
zelf alleen nog aan de zonnebrandcrème en je 
zonnebril te denken.

26 Juni26 Juni

We gaan alweer de laatste week in van de Juni Watermaand 2016. In alle opzichten een 
natte maand. Waarbij het water van boven helaas af en toe de watermaandevenementen verstoorde. 

En tsja,.. als je toch al nat bent, maakt het ook niet meer uit om een keer extra nat te worden in het kanaal of in een waterbak. 
De modder is er dankzij de regen in ieder geval wel op vooruit gegaan. In de meeste gevallen hebben we echter mooi weer ge-
had, wat tot nog mooiere evenementen heeft geleid. Voor het laatste weekend en de laatste week zullen we voor de zekerheid 
nog een extra worst (en eieren, kaas of fruit) naar de Clarissen brengen, wellicht helpt dat.

Iedereen heel veel plezier bij de laatste evenementen van de Juni Watermaand 2016. Alle verenigingen en organisaties nog heel 
veel succes en inderdaad ook heel veel plezier gewenst. Geniet er van!

De laatste evenementen nog voor u op een rijtje:
Zaterdag 25 juni 
SplasH!!      Dijkstraat       Beek en Donk
Beachtoernooi Bedovo     Heuvelplein       Beek en Donk

Zondag 26 juni
Carat Concert      Stadswandelpark de Warande     Helmond
Muziektuinconcert     Muziektuin       Beek en Donk 
SplasH!!      Dijkstraat       Beek en Donk
KiKo Voorstelling     Dorpshuis, Grotenhof 2     Lieshout
Beachtoernooi Bedovo     Heuvelplein       Beek en Donk 
Fietstocht Waterpoort route     Start Outdoor Laarbeek, Parklaan 2    Beek en Donk
       Start Jan Vissermuseum Keizerin Marialaan 5   Helmond
Wandeltocht Runnersclub Lieshout   Start Provinciale weg 24     Lieshout/Mariahout
Leren vissen bij Hengelsportvereniging Het Geduld Visvijver IJsbaanlaan      Beek en Donk
Koopzondag      Helmond       Centrum Helmond

Gehele maand
Wandelroute Torreven     Torreven       Mariahout

25 & 26
 Juni



Donderdag 23 juni 2016 7
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www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand
Met opa en oma ravotten in de modder 

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

Aarle-Rixtel – De opa’s en oma’s 
van de kinderen van Agrarische 
Kinderopvang ’t Heikantje beleefden 
zaterdag met hun kroost een leu-
ke dag tijdens de opa en oma- én 
Modderdag. Nadat de grootouders 
een ochtend mee hadden gelopen op 

de opvang, kwamen ook de ouders 
een kijkje nemen om samen een 
leuke middag te beleven. 

Modderdag 
Kinderopvang ’t Heikantje 
bevindt zich in het buitengebied van 
Aarle-Rixtel. Op een prachtig perceel 
hebben de kinderen de ruimte om te 
spelen in de wei, hun moestuintje te 
verzorgen en de diertjes te knuffe-
len, borstelen en voeren. Een keer per 
jaar houdt het kinderdagverblijf een 
Modderdag. Op het weiland wordt 
van alles aan (met name) natuurlijk 
materiaal gemaakt om de kinderen 
verschillende soorten producten te la-
ten leren kennen, maar ook om buik te 
schuiven, in de modderbak te kruipen, 

op de luchtkussens en trampolines te 
springen, in zwembadjes te plonsen, 
in de zandbak te spelen en nog veel 
meer van dit soort activiteiten. 

Opa’s en oma’s 
Voorafgaand waren alle opa’s en oma’s 
uitgenodigd om kennis te maken met 
het kinderdagverblijf. Rond de middag 
waren ook de ouders welkom. Nadat 
de buiken gevuld waren met pannen-
koeken, ging ieder met hun kroost het 
weiland in om te spelen. Helaas waren 

de weersvooruitzichten niet al te best. 
De paar regenbuien die vielen, moch-
ten gelukkig de pret niet drukken. 
Moe, maar voldaan en vooral héél vies 

keerden de kinderen weer huiswaarts. 
Op naar volgend jaar!

Bekijk alle foto's op www.mooilaarbeek.nl! 
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Uitleg van recept:

Bereiding
Snijd de knoflook, gember en de helft 
van de rode peper heel fijn en doe in 
een kommetje. Pers de limoen uit en 
roer samen met de sojasaus hierdoor 
heen en zet apart. Maak de bospeen 
schoon en snijd in schuine stukjes 
(niet te dik) Neem een stuk alu-
miniumfolie en smeer deze in het 
midden lichtjes in met olie. Verdeel hier 
een handje peen en taugé op. Leg hier de zalm 
op en giet wat van het sojamengsel met de kruiden over de zalm. Snijd 
de bosui en de andere helft van de rode peper in ringetjes en verdeel 
over de zalm. Bestrooi met wat sesamzaadjes. Vouw het pakketje goed 
dicht en vouw ook de zijkanten op. Leg ca 8 tot 10 min op de BBQ. 
Smakelijk eten! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Vispakketje voor op de BBQ

een handje peen en taugé op. Leg hier de zalm 

Ingrediënten
2 zalmfi lets
1 limoen
1 bosui
1 teen knofl ook1 stukje gember1 rode peperScheut sojasaus1 eetlepel olie1 eetlepel sesamzaadjes125 gr taugé75 gr bospeen

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

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

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Gerard ClaessensNina Sneijers

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Gerard Claessens

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

SudokuHard

2 7 8

8 6 3 9

9 2 3

4 7

1 7 5 6

5 2

8 3 4

5 2 9 3

4 2 1

Puzzle #76360

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

BARBECUE
BUREAU
BURGERLIJK
CONTROLE
DRANKJE
FEEST
FIETSEN

FINANCIEEL
GEZELLIG
GRENZELOOS
HOEKJE
LASAGNE
MONNIKEN
NAMELIJK

PRODUCT
PYJAMA
ROOD
SAMEN
SELFIE
STRALEND
TOMAAT

TOPPER
UITETEN
VAKANTIE
VAKER
VERSTUREN
WEIFELEN
ZONNIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BURGERLIJK FINANCIEEL GRENZELOOS
VERSTUREN BARBECUE CONTROLE
GEZELLIG MONNIKEN NAMELIJK
STRALEND VAKANTIE WEIFELEN
DRANKJE FIETSEN LASAGNE
PRODUCT UITETEN BUREAU
HOEKJE PYJAMA SELFIE
TOMAAT TOPPER ZONNIG
FEEST SAMEN VAKER
ROOD

Eet smakelijk!

stront
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Kasteelconcert At Croy Castle voor herhaling vatbaar Straatman, man, man
Op mijn elfde zat ik in een zeer 
gemêleerde basisschoolklas met 
nog zo’n 30 medeleerlingen. 
Ik was de bescheiden jongen 
van het stel. Eén van mijn beste 
vrienden was daarentegen de 
meest zelfverzekerde van de klas: 
“Ik denk niet dat ik stoer ben, ik 
ben gewoon stoer.” Ondanks 
dat hij voor Hind was en ik voor 
Jamai, konden we het altijd goed 
met elkaar vinden. Op school in 
ieder geval. Totdat hij vroeg of 
ik met hem wilde afspreken. Na 
kwart over drie. Bij hem thuis. 
“Tuurlijk”, zei ik. Waarom immers 
niet? Na onze laatste les haastten 
we ons richting de Slotstraat. We 
speelden pingpong, soldaatje 
en weet ik veel wat nog meer. 
Beleefd als hij 
was vroeg 
hij of ik ’s 
a v o n d s 
mee wilde 

eten. Daar kon ik natuurlijk 
geen nee op zeggen. Eenmaal 
met het bord op tafel werd me 
direct duidelijk waar Bowen dat 
ADHD-dna van heeft. Moeders 
lijkt al zingend de dag door te 
nemen. Zonder enige schaamte 
gilt zusterlief in K3-songteksten 
mee. Het was een acapella 
wisselwerking tussen Margit, 
Zoë en m’n klasgenoot. Een 
driespraak in diverse octaven 
die het aantal decibellen van 
het smakken van Bowen direct 
overklaste. Maar ondertussen 
zat daar de rust zelve. De Yin 
tussen de Yangs. De luiaard 
tussen de pronkende pauwen: 
Marty Straatman. Lijkt totaal niet 
onder de indruk van de hymne 

van zijn gezinsleden en eet in 
alle kalmte zijn bord stamppot 
leeg. Heeft ‘ie vandaag 
nou teveel fruitautomaten 
getild? Of is hij van zichzelf 
al de tegenpool van deze 
kemphanen? Nu, zo’n 
veertien jaar later ben ik er 
definitief over uit. Die Marty 
van toen is écht de Marty die 
ik hoopte dat hij was. Hij         
 zorgt dat ik vandaag de dag   
 nog steeds met plezier bij  
 de Straatmannetjes op visite  
 kom. Al is het maar om op           
 de hoogte te zijn van het    
 nieuwe repertoire van K3...

 Joey van der Leemputten
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MOBILE INVENTION
a u t o b e d r i j f

WAARDEBON GRATIS 
ZOMERCHECK t.w.v. €14.95

Met de Zomercheck houdt u het hoofd koel
Laat uw auto/camper GRATIS op 10 punten checken

geldig vanaf 20-06-2016 t/m 30-06-2016

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

1. BANDEN
2. REMMEN
3. RUITENWISSERS
4. VERWARMING/AIRCO
5. CARROSSERIE

6.  UITLAAT
7.  VLOEISTOFFEN
8.  VERLICHTING
9.  STUURINRICHTING
10. ELEKTRISCH SYSTEEM INCL. ACCU

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Afgelopen weekend 
verzorgden Harmonie ‘De Goede 
Hoop’ en fanfare ‘De Vooruitgang’ 
uit Stiphout een gezamenlijk con-
cert op het landgoed van kasteel 
Croy.

Jacht
Kasteel Croy zorgde voor een 
uniek decor achter het concertpo-
dium. De stoelen waren alle bezet 
en tijdens het hele concert zag het 
eruit alsof het zou gaan regenen, 
maar de weergoden werden door 
de muziek waarschijnlijk gunstig 
gestemd. Harmonie ‘De Goede 
Hoop’ trapte af met een gevari-
eerd programma voor de pauze. 
Sinds enige tijd staat het orkest 
onder leiding van haar nieuwe 
dirigent Martijn Pepels. Het pro-
gramma begon met muziek van de 
bekende componist Alfred Reed, 
die zich voor veel van zijn stukken 
door Engelse volksliedjes laat inspi-
reren. In ‘The Hounds of Spring’ 
staat bijvoorbeeld de Engelse 
jachthond centraal. Het jachtthe-
ma komt later in het concert nog 
even terug als de harmonie vier 
jachthoorns begeleidt, die voor het 
podium staan opgesteld. Martijn 
Pepels heeft een goed gevoel over 
het concert: “Mooi afwisselend, 
maar ik weet natuurlijk niet hoe de 
mensen op het plein het hebben 

ervaren. Het was wel wat koud 
voor zowel toeschouwers als de 
muzikanten, maar de entourage 
maakt veel goed.” Martijn heeft 
al een goed contact met zijn muzi-
kanten en is sinds enige maanden 
de opvolger van Gerrit de Weert.

Fanfare
In de pauze kunnen de mensen met 
een biertje in de hand of een lekker 
warme kop koffie genieten van de 
klanken van ‘Binderin’ die natuur-
lijk de hit ‘Twee emmertjes water 
halen’ in een onnavolgbaar tem-
po uitvoert. Onder de ‘Skymagic’ 
overkapping zit inmiddels fanfare 
‘De Vooruitgang’ op het podium. 
Eigenlijk is dit orkest in het door 
harmonieën gedomineerde zuiden 
een ‘vreemde eend in de bijt’. Voor 
een blazer is een orkest zonder kla-
rinetten, fluiten en hobo’s vreemd 
om te horen. Dat de bugels en 
sopraansax deze rol goed kunnen 
overnemen, bewijst dit orkest on-
der leiding van Frenk Rouschop. 
Ondanks het feit dat spreekstal-
meester Hegeman moeite had met 
zijn naam, is Frenk in Laarbeek 
geen onbekende. Jarenlang was hij 
immers dirigent van de harmonie 
van Beek en Donk. Het concert dat 
Stiphout bracht was afwisselend, 
want via het fluitje en de optrek-
kende trein in het stuk ‘Orient 
Express’ van Sparke en een prima 
uitgevoerde solo op bugel, werden 
diverse stukken gebaseerd op film-
muziek uitgevoerd. Het concert 

werd besloten met het vrolijke en 
snelle l’Entracte. Gedurfd was het 
uitvoeren van ‘Skyfall’ onder een 
vervaarlijk in de lucht wapperende 
parachute-overkapping.

Op het plein voor het kasteel was 
het gezellig druk maar het was 
jammer dat de weergoden niet iets 
meer meewerkten om dit mooie 
initiatief iets meer luister bij te 
zetten.

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maat
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Aarle-Rixtel – De voorverkoop voor 
‘Lowman’ is in volle gang. De vier-
de editie van dit Laarbeekse reg-
gae en ska festival vindt plaats op 
zondag 26 juni vanaf 13.00 uur aan 
de Schoolstraat te Aarle-Rixtel, ter 
hoogte van OJA.

De voorbereidingen zijn nagenoeg 
rond. De bandjes zijn geboekt, diver-
se kraampjes (in stijl) en bezigheden 
voor kinderen zijn geregeld. De vrij-
willigers van organisatie ‘Lowman’ 
en van het OJA hebben het er al we-
ken druk mee.

Programma
Lowman wordt geopend door 
Vreemde Vogels. Deze vijfkoppi-
ge band uit Deventer combineert 
tropische roots reggae met strakke 
Nederlandstalige rap. Dit maakt de 
band een beetje vreemd, uniek en 
geschikt voor een breed publiek. De 
band, die nu zo’n twee jaar bestaat, 
heeft al op talrijke podia gestaan in 
Nederland en België. In 2015 brach-
ten de leden in eigen beheer debuut-
album ‘Groove met me’ uit. 

Als tweede treden The Upsessions 
het podium. Deze band brengt 
de Jamaicaanse muziek uit de ja-
ren 60/70 opnieuw tot leven. Een 
strakke en swingende ritmesectie 
met vuige orgelthema’s, blazers-
sectie, mooie meerstemmige zang 
en catchy melodieën maken The 
Upsessions tot een bijzondere band 
met een unieke en zeer herkenbare 
sound. Al tien jaar achtereen touren 
The Upsessions door heel Europa. 
In hun kenmerkende groen/gele 
trainingspakken stond de enthou-
siaste ska/reggae formatie ook al 
op grote Nederlandse festivals als 
Lowlands, de Zwarte Cross en Into 
the Great Wide Open. Met hun 

zeer wervelende en energieke live 
reputatie toveren ze iedere zaal en 
ieder festival om tot een feest. Van 
Amsterdam tot Sao Paulo, van Servië 
tot Spanje.

Het festival wordt afgesloten met 
Super Natural Selection. Deze 
Gelderse reggae band speelt voorna-
melijk eigen nummers, in het Engels, 
Nederlands en Sranang Tongo. In 
2013 verscheen hun debuutalbum, 
nog geen jaar later gevolgd door 
een tweede album. VPRO's 3voor12 
noemde Super Natural Selection 
'een band om te koesteren'. Super 
Natural Selection speel t op Lowman 
krachtige roots reggae met lekkere 
grooves, ‘catchy’ melodiën en ‘kic-
kass’ gitaarsolo’s. Kortom, stilstaan is 
geen optie.

De presentatie van Lowman is in 
handen van MC Marlon Kicken. 
Deze Aarlese cabaretier schreef 
in 2009 de belangrijkste stand-up 

prijs van de Benelux op zijn naam: 
de Culture Comedy Award. Tussen 
en na de live-sets wordt de muziek 
verzorgd door diverse reggae DJ’s. 
Om het festivalgevoel te versterken, 
worden diverse kraampjes geplaatst. 
Zo kun je Surinaams eten, zijn er leu-
ke spulletjes te koop en zijn er enkele 
bezigheden voor kinderen.

Voorverkoop
Kaarten zijn te koop in Aarle-Rixtel 
bij OJA en Snoeperij Jantje aan de 
Wilhelminalaan, in Helmond bij 
Lokaal 42. De entreeprijs bedraagt 
€6,00 in de voorverkoop. Op de dag 
zelf betaal je €8,00. Kinderen tot en 
met 15 jaar hebben gratis toegang. 
Wil je verzekerd zijn van een ge-
zellige, relaxte en hopelijk zonnige 
reggaemiddag, koop dan een tic-
ket in de voorverkoop. Het aantal 
is beperkt. Voor meer informatie 
kijk op www.lowmanfestival.nl  of 
www.oja-aarle.nl/facebook. Tot 
ziens bij ‘Lowman’.

Snijbloemen

Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn 

geldig van 22 t/m 28 juni 2016

Het mooiste groenWij gaan uitbreiden
Alles moet weg!

Tuinmeubels &
Parasols

Tuinhout & 
tuinafscheiding

Kuipplanten

Tuinbeelden &
Waterornamenten

Prachtige zonnebloemen 
80-cm lang
€ 0,99 p/stuk

Vijverartikelen
& vissen

Barbecues &
accessoires

1 + 1 
GRATIS

“Africanus”. Deze 
afrikaanse lelie is 
een sieraad voor 
elke tuin. 
50-cm hoog in 
17-cm pot
van € 11,99

nu

€6.99

NOG TWEE WEKEN...

EN WEG IS PECH!
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Prachtige zonnebloemen 

Gazania
Staan graag in de volle zon.
25-cm hoog in 13-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

van 12:00 tot 17:00 uur

“Africanus”. Deze 
afrikaanse lelie is 
een sieraad voor 

50-cm hoog in 
17-cm pot
van € 11,99

€6.99

Agapanthus

€6.99

Staan graag in de volle zon.
25-cm hoog in 13-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

tot 75% 
korting

Kaarten nog verkrijgbaar in de voorverkoop

Lowman festival is er klaar voor
Archieffoto van de editie in 2014 Fotograaf:Liesbeth van Boxtel

Roekenrock en Andy Marcelissen 
in Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Voor de komende weken 
heeft het Openluchttheater Mariahout 
een aantal onruststokers in het theater 
uitgenodigd. Laat je haren uit model 
blazen door de energieke bands op 
Roekenrock, of zet het op een brul-
len met de slappe zever van Andy 
Marcelissen.

Roekenrock
Het Openluchttheater Mariahout kampt 
al tijden met een hardnekkige roeken-
plaag, die menig acteur of troubadour 
overstemt. En denk maar niet dat ze en-
tree betalen... Tijd dus om deze roeken 
voor eens en altijd uit de bomen van het 
openluchttheater te verjagen, met de 
eerste editie van Roekenrock! 

Ze hebben de drie meest opruiende 
bands uit de omgeving opgetrom-
meld om dit klusje voor hen te klaren. 
Zaterdagavond zetten ze alle speakers 
op standje maximaal, en zullen Nouveau 
Vélo, MOOON en Lookapony alles op 
alles zetten om de roeken het theater uit 
te blazen. Roekenrock speelt op zater-
dag 25 juni om 20.00 uur, op het kleine 
podium voor het paviljoen.

Andy Marcelissen
De man die de verleiding kent er met 
de buit van daverend gelach vandoor te 
gaan tot het gegil wordt, maar die niet 
tot dit laveloze einde gaat omdat hij in 
dienst staat van de voorstelling. Mooie 
woorden, waar je geen fluit mee kunt. 
Andy Marcelissen staat er dan ook om 
bekend dat ie met veel woorden niks 
kan zeggen.

Ook in zijn nieuwe voorstelling probeert 
hij weer zo dicht mogelijk bij zichzelf te 
blijven. Ervaring heeft uitgewezen dat 
dat een hoop tijdwinst oplevert. Met 
zijn eerste voorstelling ‘Dichter bij ’t 
Volk’ zette Andy Marcelissen de toon 
voor de gehanteerde humor, die hij 
naadloos over laat lopen in zijn tweede 
show 'Verstand op nul’. Deze voorstel-
ling speelt op vrijdag 1 juli om 20.30 
uur.

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

MOOON treedt op tijdens Roekenrock
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Beek en Donk - Als eerste vereni-
ging in de regio wil voetbalvereni-
ging Sparta’25 niet alleen praten over 
duurzaamheid maar ook daadwer-
kelijk iets doen! Een concreet plan is 
onlangs door een projectgroep gepre-
senteerd aan de leden van de club en 
akkoord bevonden. Brechje Biemans, 
bestuurslid en kartrekker van de pro-
jectgroep, legt enthousiast uit wat 
precies de bedoeling is.

‘Altijd bezig met duurzaamheid’
Brechje vertelt: “Als afgestudeerd mi-
lieukundige ben ik eigenlijk altijd met 
duurzaamheid bezig. In mijn tijd als 
voorzitter wilde ik ook bij Sparta’25 op 
dit gebied al zaken aanpakken maar 
de tijd ontbrak om dingen goed uit te 
kunnen zoeken. Nu ik ‘voorzitter af’ 
ben, heb ik als bestuurslid Projectzaken 
samen met een aantal clubleden als-
nog het plan opgevat om eens goed 
te kijken naar het energieverbruik 
binnen onze vereniging.” Samen met 
Seraf Vereijken, Pieter Jans, Hans van 
Zoggel en Arjan Scheepers is Brechje 
sinds begin 2015 actief binnen de 
projectgroep. 

Bewustwording door middel van een 
energiescan
Het project rust op drie pijlers: bewust-
wording, besparing en het (zelf) op-
wekken van energie. “Voordat je leden 
bewust kunt gaan maken, moet je eerst 
zelf een stap zetten in die richting von-
den wij”, vertelt Brechje, “vandaar dat 
we zijn gestart met een energiescan. 
Deze scan is de basis van het project. 
Een energiescan maakt niet alleen het 
totaalverbruik inzichtelijk maar ook 
hoe het verbruik is opgebouwd. Om 
een voorbeeld te geven: Er wordt 
75.000kW aan energie verbruikt; dat 

is het gemiddelde verbruik van 23 
gezinnen bij elkaar opgeteld! De be-
langrijkste energievreter is de verlich-
ting op het trainingsveld; deze beslaat 
zo’n 30% van het totaalverbruik. Maar 
denk ook aan de verlichting op het 
hoofdveld, het gebruik van de kleed-
lokalen, de kantine (koeling) en het 
wassen van kleding”, vertelt Brechje. 
“Bewustwording begint met kleine 
stapjes. We zijn al anders gaan den-
ken want toen er een vriezer stuk ging, 
hebben we niet vlug vlug een goed-
koop alternatief besteld maar hebben 
we bewust gekeken naar het verbruik 
en zijn op basis daarvan tot aanschaf 
overgegaan.”

Een concreet plan met besparing als 
doel
“Toen eind 2014 de daken van de tri-
bunes moesten worden vervangen, 
dachten we gelijk aan het plaatsen van 
zonnepanelen”, vervolgt Brechje. “We 
zijn dit verder uit gaan zoeken, hebben 
offertes opgevraagd en kwamen tot de 
conclusie dat de hoofdtribune geschikt 
is, maar dat het kleedlokalengebouw 
nog geschikter is. Hier kunnen op on-
geveer de helft van het kleedlokalenge-
bouw in totaal 108 zonnepanelen wor-
den geplaatst. Toch was dit makkelijker 

gezegd dan gedaan: Sparta’25 heeft 
namelijk een ‘grootverbruik aansluiting’ 
en ingeval van zo’n aansluiting mag je 
niet ‘salderen’ met zonnepanelen. Om 
van een grootverbruik aansluiting af te 
kunnen komen en over te gaan op het 
veel goedkopere alternatief - twee keer 
een kleinverbruik aansluiting - moest 
het plan dus groter worden gemaakt!”

De projectgroep richtte zijn pijlen daar-
om ook op de verlichting en is gaan 
zitten met de eindverantwoordelijke. 
Brechje vertelt: “Samen met Heijmans 
zijn we tot het plan gekomen om alle 

lampen (18 stuks) op de trainingsvelden 
te vervangen door ledlampen en het 
aantal lampen op het hoofdveld stan-
daard terug te brengen van 24 naar 12 
stuks. Alleen bij een wedstrijd kunnen 
handmatig vier lampen extra worden 
aangezet. De lampen op het hoofd-
veld vervangen door ledlampen heeft 
vooralsnog geen zin omdat dit veld te 
weinig wordt gebruikt. Pas wanneer er 
sprake zou zijn van kunstgras, zou dit 
een goed alternatief zijn om direct te 
kunnen besparen. Het terugbrengen 
van 24 naar 12 lampen zie ik voor nu 
als een soort van tussenoplossing.”

Wie gaat dat betalen?
Het totale plan kost €95.000,-. “We 
hebben ingeschreven op een subsidie-
regeling van het Rijk en een subsidie 
toegezegd gekregen van €25.000,-. 
De overige €70.000,- moeten we als 

vereniging zelf ophoesten”, vertelt de 
kartrekker. “We willen dit bedrag niet 
op onze leden verhalen. We hebben 
eens rondgekeken, geïnformeerd bij 
verenigingen buiten de regio en stuit-
ten op een mooi alternatief: een obli-
gatielening voor leden, vrijwilligers en 
sponsoren. Het idee hierachter is dat 
wanneer iemand de club steunt door 
middel van het kopen van een obliga-
tie, het hem of haarzelf ook iets op-
levert. Dan sla je twee vliegen in één 
klap: én je steunt de club én het levert 
je iets op.” 

Hoe werkt het?
Van 1 juni tot en met 1 september 
kan iedereen een obligatie kopen 
voor €500,- per stuk. De club stelt er 
140 beschikbaar en geeft een rente 
van 2% gedurende tien jaar. Elk jaar 
wordt 10% uitgeloot. Het is mogelijk 

obligaties op andermans naam te ko-
pen; bijvoorbeeld op naam van je klein-
kinderen. “Als je het geld kunt missen, 
is dit echt een unieke kans want het le-
vert je meer op dan op een gemiddelde 
spaarrekening momenteel en je helpt 
de vereniging enorm!”, lacht Brechje, 
“doen dus!”

Tot slot ter inspiratie
“Ik hoop echt dat we met dit plan de 
eerste stap zetten in een reeks”, besluit 
Brechje. “We hebben onze plannen in-
middels gepresenteerd aan onze colle-
ga-voetbalverenigingen. We hopen dat 
we niet alleen hen maar bezoekers en 
vele anderen kunnen inspireren!”

Voor alle informatie over de duur-
zaamheidsplannen kun je te-
recht op de website van Sparta’25: 
www.sparta25.nl 
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Mijn column verschijnt één keer in de vier weken. Ik ben 
zeer vereerd dat er lezers zijn die de taalcolumn graag 
lezen en er altijd naar uitkijken. Na mijn vorige column 
kreeg ik evenwel de opmerking dat sommige lezers hem 
niet hadden gevonden in de krant. Toegegeven, ik moest 
zelf ook even zoeken. De column stond onderaan en niet 
aan de rechterkant, zoals volgens mij tot nu toe iedere 
keer wel het geval was. De column was ook over de 
breedte verdeeld en niet over de lengte van onze krant. 
Maar goed, verandering van vorm en spijs doet eten. 
Wat ook in verschillende vormen en smaken komt, is 
brood. Wist u dat ons bruin brood in Frankrijk en België 
‘grijs brood’ wordt genoemd? En in Duitsland ‘zwart 
brood’. Brood speelt al sinds Jezus het brood 
brak een rol van betekenis in onze taal. Van 
brood alleen kan de mensch niet leven wil 
zeggen dat de mens hier op aarde meer 
doelen te vervullen heeft dan enkel het 
materiële. Hij moet ook aan zijn geest 
denken. Vandaar dat ik u heden ten 
dage maandelijks mag verblijden 
met geestverruimende middelen. 
De herkomst van het woord brood is 
niet helemaal duidelijk. Het woord zou 
kunnen komen van ‘brouwen’. En dan niet 
van bier, maar eerder als een brouwsel van 

soep. In het Engels zie je het nog terugkomen in broth 
(bouillon, soep), bijvoorbeeld in ‘too many cooks spoil the 
broth’, te veel koks bederven de brij. Als je je dagelijks 
brood eet, kun je ook wel brooddronken worden. Of 
broodzat. Dat is dan in de betekenis van ‘verzadigd met 
brood’. Dus dat je genoeg brood op hebt. Brood komt 
ook in veel spreekwoorden terug. En ook in veel sagen 
en sprookjes. Denk bijvoorbeeld aan Klein Duimpje met 
de broodkruimels die door de vogels opgegeten werden. 
Wiens brood men eet, diens woord men eet, oftewel ‘je 
bijt niet in de hand die je voedt’. Als je de kaas niet van 
je brood laat eten, laat je niet alles zomaar gebeuren. Er 

moet brood op de plank komen wil zeggen 
dat je spijtig genoeg niet altijd met 
je vermoeide derrière (klinkt beter 

dan ‘lui gat’) in de hangmat kunt 
liggen en dat er af en toe ook 

wat in de krant geschreven 
moet worden. Vandaar 
dat ik hier iedere maand in 

de pen kruip. Of, zoals een 
lezer dezes het eens bloemrijk 

verwoordde: “Het is maar klets, 
maar het lult.” En dan komt de 

column vanzelf voor de bakker.  

Brooddronken

MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij vertaal- en 
tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel.Voor al uw taalweetjes 
neemt u contact op met de redactie van De MooiLaarbeekKrant of via 
mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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aan de rechterkant, zoals volgens mij tot nu toe iedere 10aan de rechterkant, zoals volgens mij tot nu toe iedere 
keer wel het geval was. De column was ook over de 10keer wel het geval was. De column was ook over de 
breedte verdeeld en niet over de lengte van onze krant. 10breedte verdeeld en niet over de lengte van onze krant. 
Maar goed, verandering van vorm en spijs doet eten. 10Maar goed, verandering van vorm en spijs doet eten. 
Wat ook in verschillende vormen en smaken komt, is 10Wat ook in verschillende vormen en smaken komt, is 
brood. Wist u dat ons bruin brood in Frankrijk en België 10brood. Wist u dat ons bruin brood in Frankrijk en België 
‘grijs brood’ wordt genoemd? En in Duitsland ‘zwart 10‘grijs brood’ wordt genoemd? En in Duitsland ‘zwart 
brood’. Brood speelt al sinds Jezus het brood 10brood’. Brood speelt al sinds Jezus het brood 
brak een rol van betekenis in onze taal. Van 10brak een rol van betekenis in onze taal. Van 
brood alleen kan de mensch niet leven wil 10brood alleen kan de mensch niet leven wil 
zeggen dat de mens hier op aarde meer 10zeggen dat de mens hier op aarde meer 

soep. In het Engels zie je het nog terugkomen in broth 
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soep. In het Engels zie je het nog terugkomen in broth 
(bouillon, soep), bijvoorbeeld in ‘too many cooks spoil the 

10
(bouillon, soep), bijvoorbeeld in ‘too many cooks spoil the 
broth’, te veel koks bederven de brij. Als je je dagelijks 

10
broth’, te veel koks bederven de brij. Als je je dagelijks 
brood eet, kun je ook wel brooddronken worden. Of 

10
brood eet, kun je ook wel brooddronken worden. Of 
broodzat. Dat is dan in de betekenis van ‘verzadigd met 

10
broodzat. Dat is dan in de betekenis van ‘verzadigd met 
brood’. Dus dat je genoeg brood op hebt. Brood komt 10brood’. Dus dat je genoeg brood op hebt. Brood komt 
ook in veel spreekwoorden terug. En ook in veel sagen 10ook in veel spreekwoorden terug. En ook in veel sagen 
en sprookjes. Denk bijvoorbeeld aan Klein Duimpje met 10en sprookjes. Denk bijvoorbeeld aan Klein Duimpje met 
de broodkruimels die door de vogels opgegeten werden. 10de broodkruimels die door de vogels opgegeten werden. 
Wiens brood men eet, diens woord men eet, oftewel ‘je 10Wiens brood men eet, diens woord men eet, oftewel ‘je 
bijt niet in de hand die je voedt’. Als je de kaas niet van 10bijt niet in de hand die je voedt’. Als je de kaas niet van 
je brood laat eten, laat je niet alles zomaar gebeuren. Er 10je brood laat eten, laat je niet alles zomaar gebeuren. Er 

moet brood op de plank komen wil zeggen 10moet brood op de plank komen wil zeggen 
dat je spijtig genoeg niet altijd met 10dat je spijtig genoeg niet altijd met 
je vermoeide derrière (klinkt beter 10je vermoeide derrière (klinkt beter 

dan ‘lui gat’) in de hangmat kunt 10dan ‘lui gat’) in de hangmat kunt 
liggen en dat er af en toe ook 10liggen en dat er af en toe ook 
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Voetbalvereniging Sparta’25 zet in op duurzaamheid

“Ik hoop dat dit de eerste stap in een reeks is!”

Bewustwording begint met 

kleine stapjes

Vlnr. Seraf Vereijken, Brechje Biemans en Hans van Zoggel. Op de foto ontbreken Pieter Jans en Arjan Scheepers

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Geslaagd!

Het Commanderij College is trots op de 
leerlingen die de opleiding succesvol 
hebben afgesloten met een diploma. 
We feliciteren de leerlingen en iedereen 
die aan dit resultaat heeft bijgedragen. 
Leerlingen die nog een herkansing 
moeten maken, wensen wij heel veel 
succes.

Geslaagden, heel veel succes met de 
vervolgopleiding. 

Bestuurder Carla Grootjen
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Met op zondag 10 juli
Battle of the proms – promswedstrijden 
voor orkesten Met o.a. St Caecilia  
Lieshout/Mariahout, O&U Beek&Donk, 
St Lucia De Mortel, Phileutonia Helmond 
en St Cecilia Zijtaart

Harmonie St Caecilia 
viert groot feest!

Feest mee 8-9-10 juli
Sounds of Caecilia XXLXXL

Sounds
ofCaecilia

Toegang gratis

locatie: feesttent Floreffeplein lieshout
voor meer informatie www.harmonielieshout.nl en facebook.com/harmonielieshout

Vergroting van zuiveringscapaciteit en hergebruik van hoogwaardige cellulosevezels uit toiletpapier

Waterzuivering Aarle-Rixtel maakt hergebruik toiletpapier mogelijk
Aarle-Rixtel - Waterschap Aa en Maas 
breidt haar rioolwaterzuivering (RWZI) 
in Aarle-Rixtel uit met een fijnzeefin-
stallatie. GMB Waterkwaliteit & in-
stallaties bouwt de installatie. Doel: 
vergroting van zuiveringscapaciteit en 
hergebruik van hoogwaardige cellulo-
sevezels uit toiletpapier.

Toiletpapier is voor waterzuiveringen 
lastig afbreekbaar. Daarom gaat het in-
komende water op de RWZI van Aarle-
Rixtel straks eerst door de fijnzeef. Door 
de cellulosevezels meteen uit het water 
te filteren, wordt de rest van de zuive-
ring minder belast en neemt de zuive-
ringscapaciteit toe. Met de bouw van 
de fijnzeef is GMB begonnen in januari 
dit jaar. In september 2016 wordt de 
nieuwe installatie in bedrijf genomen.

Afvalwater als grondstof 
Met de bouw van de fijnzeefinstalla-
tie draagt Waterschap Aa en Maas bij 
aan de maatschappelijke transitie naar 
een circulaire economie, waarin grond-
stoffen zoveel mogelijk hergebruikt 
worden. Het waterschap beschouwt af-
valwater al lang niet meer als een afval-
product. Water dat binnenkomt op de 
zuivering vormt namelijk ook een bron 
van energie en grondstoffen.

Van toiletpapier tot…? 
Het zeefgoed dat straks wordt opge-
vangen zal voor ongeveer 75 procent 
uit cellulose bestaan. Het waterschap 
verwacht daarmee zo’n 150 kuub cellu-
lose per week op te vangen op de RWZI 
in Aarle-Rixtel. Dit materiaal kan wor-
den ingezet als grondstof voor de pro-
ductie van bijvoorbeeld papier, isolatie-
materiaal, bioplastic en biobrandstof. 

Verschillende marktpartijen hebben hun 
interesse al laten blijken.

Innoveren loont 
Met de bouw van de fijnzeef inves-
teert het waterschap niet alleen in 
verduurzaming. Uit vooronderzoek 
bleek dat de bouw van de fijnzeef 
ook een economisch verantwoor-
de keuze is. Efficiëntere processen 
zorgen voor verduurzaming en voor 
kostenbesparingen.

Over WC papier gesproken…
In Nederland worden per dag zo’n 
640.000 rollen toiletpapier verkocht.
• Dagelijks spoelen we zo’n 22.000 ki-

lometer toiletpapier door. Dat komt 
neer op anderhalve rol per persoon 
per week.

• Hiervoor zijn per jaar ongeveer 
200.000 bomen nodig.

Laarbeek - Welk verhaal vertel jij 
jezelf als het gaat om jouw kansen 
op de arbeidsmarkt? Is dat verhaal 
negatief of positief? “Gaat toch 
niet lukken” of “Er komen nog 
steeds 50-plussers aan de bak”? 

Op wat je overkomt, bv. ontslag, en 
wat er in de maatschappij gaande 
is, zoals meer werkzoekenden dan 
vacatures, heb je niet of weinig in-
vloed. Maar op de manier waarop 
je ermee omgaat wel! Je kunt de 
moed verliezen of er steeds weer 
met frisse moed tegenaan gaan. 
Wat kies jij? Of denk je dat je geen 
keuze hebt?

In deze workshop laat Brigitte 
van Beek van ‘MOED-
loopbaantraining’, je zien en er-
varen hoe je eigen gedachten je 
kunnen helpen maar ook kunnen 
tegenhouden om alle kansen op 
het vinden van werk te benutten. 
‘Bewust zijn van de filters waarmee 
je naar de wereld kijkt maakt dat je 

deze ook bewust kunt veranderen. 
Door dit te oefenen creëer je zelf 
kansen en mogelijkheden voor de 
toekomst’. 

Wil jij jouw invloed op je kansen 
op werk vergroten? Kom dan gra-
tis naar de bijeenkomst van werk-
groep ‘Laarbeek Werkt’ op don-
derdagochtend 30 juni van 10.00 
tot 12.00 uur in het ontmoetings-
centrum Beek en Donk, Otterweg 
29 te Beek en Donk. 

Fijnzeefgebouw met container opstelplaats voor het opvangen van zeefgoed

Buurtvereniging houdt Laarbeeks 
KUBB-toernooi
Mariahout – Buurtvereniging D’n 
Hoge Suute houdt op 28 augustus 
het Laarbeeks KUBB-toernooi, op 
sportpark de Heibunders. KUBB is een 
Zweeds gezelschapsspel voor jong en 
oud dat buiten gespeeld wordt. 

Doel van het spel is om te winnen 
door de koning om te gooien. Maar 
eerst moeten alle kubb’s van de tegen-
stander veroverd worden. Het team 
dat als eerste alle kubb’s van de te-
genstander heeft omgegooid en daar-
na de koning omver werpt heeft het 
spel gewonnen. Kijk voor meer infor-
matie over het KUBB-spel het filmpje 
op hun Facebookpagina. Tijdens het 
Laarbeeks KUBB-toernooi staat naast 
de presentatie natuurlijk het spelplezier 
en het sociale aspect centraal. Ook aan 

de kinderen die niet meedoen wordt 
gedacht en is er vermaak aanwezig. 

Een team bestaat uit 6 personen. Het 
inschrijfgeld is €5,00 per team. Wil jij 
met een team de 1e Laarbeekse KUBB-
kampioen worden? Schrijf je dan voor 
1 juli in via hogesuute@hotmail.com. 
Geef hierbij aan wie de contactper-
soon is, de namen en leeftijden van je 
team en een teamnaam.

'Hoe gedachten kunnen helpen bij het vinden van werk'

Workshop ‘Laarbeek Werkt’

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Fieke Smulders

Het volgende verhaal is niet van mij! 
De kloe van het verhaal daarentegen 
wel, maar dat lees je zo meteen. 
“Een toerist stapte de hal binnen 
van een allerschattigst hotelletje 
waar hij aan de balie vroeg naar een 
hotelkamer voor een nacht. Hij wilde 
graag vooraf de kamer bezichtigen 
en gaf honderd euro als onderpand. 
De hoteleigenaar overhandigde hem 
een sleutel en wees hem de weg naar 
de kamer waarna de toerist naar het 
trappenhuis liep. Op zijn beurt nam 
de hoteleigenaar de honderd euro 
en rende daarmee naar de overkant 
van het plein. Hij had een schuld van 
honderd euro bij de garagehouder, 
belde aan, overhandigde het briefje 
van honderd en liep opgelucht terug 
naar zijn hotel. De garagehouder 
rende vervolgens het plein over naar 
de kruidenier. Zo kon hij de schuld 
afbetalen die daar al een geruime 
tijd was opgelopen tot honderd euro. 
De caissière was blij met de honderd 
euro. De garagehouder liep opgelucht 
terug naar huis. De caissière nam 
de honderd euro en rende daarmee 
naar de kapsalon. Met de betaling 
liep ze al twee beurten achter en met 
dit briefje van honderd euro kon ze 
dat mooi betalen. De kapster nam 
met plezier het briefje van haar aan 
waarmee de schuld was weggewerkt. 
De caissière liep opgelucht terug 
naar haar winkeltje en zag de kapster 

voorbij hollen richting hotel. Een 
tijdje geleden had ze in het hotel een 
feestje gegeven en was de eigenaar 
nog honderd euro verschuldigd. Ze 
overhandigde de hoteleigenaar het 
briefje van honderd euro waarmee ze 
haar schuld had vereffend. Dit alles 
speelde zich af binnen een kwartier. 
Op het moment dat het briefje van 
honderd euro weer op de balie lag 
kwam de toerist met een sip gezicht 
de hal binnen. Hij had zich bedacht. 
De kamer was niet wat hij zocht en 
wilde graag nog even verder kijken, 
nam zijn honderd euro terug en liep 
naar buiten. Toch was het hele dorp 
blij met die ene toerist. Eigenlijk was 
er niets veranderd. Alleen was het hele 
dorp inmiddels schuldvrij door dat 
ene briefje als tijdelijk onderpand”. 
Mooi verhaal, wat mij aan Lliber 
doet denken. Hier gaat het precies 
zo. Heel Lliber kan zich bezighouden 
met hetzelfde geld, wat dágenlang 
circuleert in het dorp. Zit ik bij de kapper 
dan wordt mij gevraagd of ik een kopje 
koffie wil. Natúúrlijk wil ik koffie en 
zie vervolgens de kapster de deur uit 
rennen, mij alleen achterlatend in haar 
zaak. Even later komt ze terug met 
twee kopjes koffie inclusief voetbad. Al 
deppend overhandigt ze mij een kopje 
koffie met een verleppend koekje: 
“desculpe me”! Als ik dan vraag waar 
ze dat heeft gehaald zegt ze; “bij 
Manolo&Lina, aan de overkant van het 

pleintje.” Ik probeer haar uit te leggen 
dat het veel efficiënter is om in een 
koffiezetapparaat te investeren waarop 
ze mij verbaasd aankijkt. Ze legt me uit 
dat Manolo&Lina moeten leven van 
koffie en dat zij Manolo&Lina mag 
knippen. Zo houden ze elkaar hier in 
leven. En om dat kleinschalige woon ik 
hier zo graag. Adios. 

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

Luchtpost
Hónderd euro

spanje

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

GEVONDEN
(Huis)sleutel gevonden bij de Laarbrug 
in Aarle-Rixtel. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

Autosleutel Mitsubishi (met afstandbe-
diening) gevonden op parkeerplaats EMTÉ, 
Beek en Donk. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

2 sleutels aan ringetje gevonden op het Piet 
van Thielplein (di. 21 juni). Af te halen bij 
kantoor MooiLaarbeek

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

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

Gezocht: Boekje van Dikke Miet ‘Tranen 
die ge skruwd hoef de nie te piesen’. Tel. 
0492-462991

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

kleuren. Tel. 0492-461248

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen volledig in-
geent. Tel. 0499-471755 of 06-13894215

Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Prisma verrekijker (7x50) met tas te koop. 
Tel. 06-20125124

Koelbox op stroom (12+220V) te koop. 
Tel. 06-20125124

Te koop: Mooie enkelasser aanhangwa-
gen, met neuswiel, reservewiel en gegal-
vaniseerd. €375,00. Tel. 06-31936922

Te koop: professionele citer. Z.g.a.n. Tel. 
06-22373136

Twee zo goed als nieuwe leven relaxstoel-
en Kleur Zwart. Tel. 06-21451734

Goed onderhouden leren bankstel (zwart) 
2-2,5 zits. Vraagprijs €400,00. Tel. 
0492-462443/06-43124480

Let op: Kas-leegverkoop van zomer-
bloeiers. Korting van 20 tot 50 %. 
Diverse buitenplanten met hoge korting. 
Groencentrum van Heesch - Kerkdijk zuid 
7b - Sint-Oedenrode, tel 0413-472040

Krachtige luidsprekers 350 watt zeer 
geschikt voor grote hal of werkplaats. 
Fabrikaat DAP MC 15 te beluisteren. Prijs 
€65,00. Tel. 0499-422121

VERLOREN
Portemonnee met inhoud (o.a. geld en 
huissleutel) verloren op woensdag 15 juni. 
Omgeving Heuvelplein, Beek en Donk – 
TRIA Fietsen Lieshout. Tel. 06-15330432

OVERIG
Garageverkoop 26 juni van 8.00 - 
13.00 uur. Beekerheide 23a te Beek en 
Donk. Gratis entree. Voor meer info: 
06-16054486

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Geslaagd bij het Commanderij 
College Beek en Donk!

Deze leerlingen zijn van het 
Commanderij College afdeling 
Laarbeek en hebben afgelopen 
week hun diploma gehaald!

Basisberoepsgerichte leerweg
Dienstverlening & Commercie: 
Belle Janssen uit Lieshout.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Dienstverlening & Commercie: 
Marloes Beniers, Claudia 
Cardarelli, Willem Engelen, 
Cyrella Hoogenboom, Chantal 
van Rooij, Paris Zwanenberg 
uit Aarle-Rixtel; Pim Donkers, 
Joran Jansen, Giel Remer, Cas 
Spierings, Stan Verbeet uit 
Beek en Donk; Thijs van der 
Aa, Anne van Kaathoven, Didi 
Robbescheuten, Carlijn Swinkels, 
Sabine Verbakel uit Lieshout; 
Angelique Aalders, Roan van den 
Heuvel, Iris van Hoof, Inge van 
de Ven uit Mariahout.

Theoretisch/gemengde leerweg
Economie: Teun de Koning, 
Madelief de Korte, Noortje van 
Lun, Jay van Vroenhoven uit 
Aarle-Rixtel; Thijs van Cleef, 

Evert van den Elzen, Elise van 
de Laar, Bram Swinkels, Milan 
Verbaas, Joep Verschuren, Ivo 
Vesters uit Beek en Donk; Niels 
den Bol, Anne van Schijndel, 
Timo Smits uit Lieshout; Tom 
van Hoof,  Ilona Janssen, Ilse van 
Rooij uit Mariahout.
Techniek: Harm Steenbakkers 
uit Aarle-Rixtel; Ryan van den 
Broek, Dennis Gruijters, Bjorn 
van Neerven, Teun van der 
Zanden uit Beek en Donk; 
Stef van de Poel uit Boerdonk; 
Noortje Swinkels uit Lieshout; 
Pim Schepers, Koen van Uden uit 
Mariahout.

Zorg & Welzijn: Mees van Roij uit 
Aarle-Rixtel; Julia Panhuijzen uit 
Beek en Donk; Maartje Minten, 
Fabienne Peters uit Lieshout; 
Willeke van Erp uit Mariahout.

Praktijkonderwijs
Leerlingen die met een certi-
ficaat de school verlaten Dirk 
Brugmans en Djozy Vereijken uit 
Beek en Donk; Mara van Uden 
uit Mariahout. 

Advertorial

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

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

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

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

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

of kijk op www.zorgboog.nl

Lieve Pien, gefeli
citeerd met 

je 12e verjaardag
! Yes, geslaagd!

! 

Proficiat Thom
as! 

www.ditismijnfeestje.nl

KI TT Y  TI JB O SC H

www.ditismijnfeestje.nl

KI TT Y  TI JB O SC H
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VAKANTIEGELD

20 JUNI T/M 31 JULI
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

EHV_Vakantiegeld_ADV_130x194_1.indd   1 26/05/16   11:48

Zomerklank brengt zonneschijn in Aarle-Rixtel
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Afgelopen zondag 
vond bij atelier Vonk in en rondom 
de voormalige klokkengieterij aan de 
Klokkengietersstraat in Aarle-Rixtel 

Zomerklank plaats; een zomers eve-
nement voor jong en oud. Bezoekers 
genoten van  een modeshow, muziek 
en zomerse hapjes en drankjes en kin-
deren vermaakten zich opperbest tij-
dens speciale kinderactiviteiten.

Team Frans kijkt terug op bijzondere periode!

Weer veilig terug in onze eigen omgeving, 
kijken we terug op een bijzondere tijd! De 
acties in de voorbereiding om geld in te 
zamelen voor KWF, de verhalen van men-
sen die we opgenomen hebben, de spor-
tieve voorbereiding die we gedaan heb-
ben, maar vooral het feit dat we van dit 
alles met het hele team genoten hebben!

De week bij Alpe d’HuZes was een week 
om nooit te vergeten, een week met een 
lach en een traan, een week die je meege-
maakt moet hebben!
De Saamhorigheid, het teamgevoel en de 
sportieve beleving was super.
 
Samen hebben alle Alpe d’HuZessers 35 
keer de berg beklommen, daarnaast zijn 

alle Alpe d’HuZussers en verdere familie 
nog 15 maal de berg opgelopen. 
Totaal 50 keer de berg beklommen.......
SUPER PRESTATIE!
 
We willen bij deze ook Top Team Huibers 
en Gimmert Goes Alpe d’HuZes heel erg 
bedanken voor het goede gevoel samen! 
Deze drie teams hebben samen bijna 
€150.000,00 opgehaald en hier zijn we 
bijzonder trots op met z'n allen!
 
Ook sponsors, volgers en mensen die een 
bijdrage geleverd hebben en ons gesteund 
hebben, SUPER BEDANKT!!
 
Team Frans is klaar met kanker.... U ook 
toch ook!

Zomerklank brengt zonneschijn in Aarle-Rixtel
Bekijk alle foto's op www.mooilaarbeek.nl! 

LEZERSPODIUM
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Vrijwilligerspenning voor Jan Lammers

In gesprek met: Toine van Schijndel
Locatie: Beekerheide 35, Beek en Donk

Redacteur:  Trudi Orbon-Kanters

Precies op de dag dat Toine van Schijndel het 
15-jarig bestaan van Autobedrijf SARO met zijn 
team viert, krijgt hij een verrassend telefoontje van 
BOVAG dat zijn bedrijf bij de beste 10 autobedrij-
ven van Nederland hoort.

Gefeliciteerd met uw nominatie voor de titel 
‘Autobedrijf van het Jaar’! 
“Dankjewel”, glundert Toine. “Wij zijn heel trots 
en dankbaar dat onze klanten zo massaal op ons 
gestemd hebben.” Na telling van vele duizenden 
stemmen van consumenten uit het hele land, is 
Autobedrijf Saro één van de tien kanshebbers op de 
titel ‘Autobedrijf van het Jaar 2016-2017.” De ver-
kiezing is een initiatief van BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven. Nadat klanten in april en mei hun 
stem konden uitbrengen op één van de 3.300 bij 
BOVAG aangesloten onafhankelijke autobedrijven, 
hoort SARO nu bij de laatste 10 genomineerden. 
Een fantastische prestatie!

Waarom denkt u dat uw klanten zo massaal op 
SARO hebben gestemd?
Toine schuift wat ongemakkelijk op zijn stoel. Voor 
hem is het heel normaal om goed voor zijn klanten 
te zorgen. Waar heeft hij deze eer aan te danken? 
Na 12 jaar in loondienst te hebben gewerkt, besloot 
Toine zelf een autobedrijf te beginnen. Op 1 juni 
2001 start hij Autobedrijf SARO. “Ik wilde het vanaf 
dag één anders doen”, vertelt hij. “Betrokkenheid 
en persoonlijke service vind ik erg belangrijk. Ik ken 
mijn klanten. Denk met ze mee. Stuur wel eens een 
kaartje. Eigenlijk behandel ik mijn klanten zoals ik 
zelf behandeld wil worden; eerlijk en open.” Toine 
haalt een gespecificeerde offerte tevoorschijn en 
toont hoe hij eerlijk zijn klanten vooraf informeert 

over wat elke reparatie kost. “En ik heb een goed 
team waar ik op kan vertrouwen.” Het team van 
SARO bestaat uit 8 medewerkers die samen de re-
paraties van zo’n 1000 klanten verzorgen. 

Uw motto is ‘U rijdt en wij zorgen voor de rest’?
“Dat klopt. Wij staan bekend om onze elektroni-
sche storingsdiagnose. Maar we voeren alle repa-
raties uit voor auto’s, caravans, bedrijfswagens en 
campers. Ook schades. Eigenlijk alles van B tot Z“, 
lacht Toine”, alles behalve de A van Autoverkoop.”

Welke weg heeft u nog te gaan om de finale te 
bereiken?
Zijn vrouw Liesbeth is inmiddels ook aangeschoven 

en vertelt enthousiast: “Deze week is onze rayon-
 manager van de BOVAG gekomen voor een ge-
sprek en wat tips. Nadat hij ons had gefeliciteerd, 
drong het pas echt tot ons door dat we de beste 
uit de regio zijn. Wat een compliment voor het 
hele team! Voor de halve finale volgt nog een 
audit waarin diverse bedrijfsprocessen getoetst 
worden. Ook mogen we een aantal mystery 
shoppers verwachten. Spannend! We weten im-
mers niet wie ons wanneer gaat bellen, mailen 
of bezoeken en achteraf geen klant maar van de 
BOVAG blijkt te zijn. 
Op 30 augustus is de halve finale. Uit de laatste 
10 deelnemers blijven er nog drie over die naar 
de finale gaan op 4 oktober. Als het zover komt, 

gaan we natuurlijk met ons hele team. Maar nu 
genieten we alvast me volle teugen van deze no-
minatie!”

Bedankt
“Wij willen onze klanten en iedereen die op ons 
gestemd heeft ontzettend bedanken”, benadrukt 
Toine. Liesbeth knikt instemmend “Nou en of. 
Bedankt allemaal!” 

Wilt u SARO feliciteren, geluk wensen, heeft 
u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0492-382080 of mail naar info@autobedrijfsaro.nl.   

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

IN GESPREK MET... AUTOBEDRIJF SARO

Fotograaf: Daphne van Leuken

Laarbeek/Gemert – Afgelopen 
week ontving de heer Lammers 
uit handen van wethouder Van 
Zeeland de Vrijwilligerspenning 
Laarbeek ter gelegenheid van 
zijn afscheid als secretaris van 
Biljartclub De Witte Poort in 
Aarle-Rixtel

Verdiensten
De heer Lammers is vanaf 1 juli 
1991 tot februari 2016 secretaris 
geweest van Biljartclub De Witte 
Poort in Aarle-Rixtel. In diezelfde 
periode was hij ook competitieleider 

van de biljartclub. De naam van de 
biljartclub is ontleend aan het voor-
malige bejaardencentrum De Witte 
Poort, alwaar de biljartclub in 1991 
werd opgericht. De biljartclub telt 
momenteel zo’n 15 leden. Er wordt 
drie keer per week gebiljart en jaar-
lijks wordt met name door de heer 
Lammers het nederlaagtoernooi 
georganiseerd. Hieraan nemen 
zo’n 20 verenigingen deel. De heer 
Lammers heeft zijn bestuurslid-
maatschap in februari jongstleden 
neergelegd.

Afscheid
De heer Lammers ontving de 

Vrijwilligerspenning bij gele-
genheid van zijn afscheid in het 
Boerenbondsmuseum in Gemert.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Het team van Autobedrijf SARO

Nederland wel op het EK?
Dat we wel degelijk vertegenwoordigd zijn in Frankrijk 
tijdens het EK laat Thieu de Leest zien; alle blauwe 
lopers in de stadions zijn van ‘Hollandse komaf’!

Très bien ome Thieu…!

Nederland wel op het EK?
Dat we wel degelijk vertegenwoordigd zijn in Frankrijk 
tijdens het EK laat Thieu de Leest zien; alle blauwe 
lopers in de stadions zijn van ‘Hollandse komaf’!

Très bien ome Thieu…!

Mooi GespotMooi Gespot



Donderdag 23 juni 201616 

Beek en Donk - De laatste kaar-
ten worden verkocht en festi-
valliefhebbers die nog bij het 
tiende verjaardagsfeestje van 
WiSH Outdoor willen zijn, kun-
nen maar beter snel zijn. Info 
en tickets zijn te vinden op 
www.wishoutdoor.com en via de 
regionale verkoopadressen. 

Een bomvolle line-up
Een weekend WiSH Outdoor bete-
kent een weekend aan diversiteit. 
Zo is er voor ieder wat wils en is er 
voor iedere festivaldag een mooie 
line-up verzorgd. 

Op vrijdag 1 juli gaan er, voor het 
eerst, drie stages voor het pu-
bliek open. Artiesten als DVBBS, 
Headhunterz, Jay Hardway en 
Curbi wijden de mainstage op 
vrijdag in. Daarnaast opent de 
Arena of Adventure haar deuren 
voor wat hardere muziekstijlen. 
Onder andere Frontliner, Radical 
Redemption en Atmozfears ma-
ken deze arena tot een heel nieuw 
avontuur op vrijdag. Voor de lief-
hebbers van een gezellig en zo-
mers feestje is Villa Ananas er dit 
jaar op vrijdag al bij. 

Zaterdag 2 juli gaat het feest pas 
echt los. De keuze is reuze, want 
met maar liefst tien (!) area’s en 
een bomvolle line-up wordt iedere 
bezoeker op verschillende muzika-
le klanken getrakteerd. Headliners 
op deze festivaldag zijn onder an-
dere NERVO, Sander van Doorn, 
Wildstylez, Yellow Claw, Sam 
Feldt, Ummet Ozcan en DBSTF. 

Het publiek op zondag 3 juli 
staat ook iets moois te wach-
ten. Traditiegetrouw geven 
(Nederlandse) pop-acts op de 

zondag van WiSH Outdoor acte 
de présence. Guus Meeuwis, 
Racoon, Lil’Kleine en Ronnie Flex, 
Charly Lownoise en Mental Theo 
en Nielson zijn een aantal van deze 
acts. Daarnaast zijn er ook tal van 
andere area’s waar een breed scala 
aan muziekstijlen voorbij komen. 
De gehele line-up is te vinden op 
www.wishoutdoor.com .

Timetable is vanaf nu online te 
bekijken
Vanaf 23 juni staat de enige echte 
WiSH Outdoor timetable online! 
In dit overzicht zijn alle acts per 
area opgenomen en is het moge-
lijk om een persoonlijk tijdschema 
te maken. Het plannen van een 
weekend op WiSH Outdoor is een 
uitdaging, want met meer dan 
honderd acts is er meer dan ge-
noeg te zien en te horen. 

Praktische informatie
De openingstijden van WiSH 
Outdoor 2016 zijn als volgt. 
Vrijdag 1 juli: 
19.00 uur tot 01.00 uur
Zaterdag 2 juli: 
14.00 uur tot 02.00 uur
Zondag 3 juli: 
14.00 uur tot 00.00 uur
Camping: Vrijdag 1 juli 13.00 uur 
tot maandag 4 juli 12.00 uur

Daarnaast zijn er nog tickets ver-
krijgbaar voor Camp WOW!, de 
officiële WiSH Outdoor camping, 
zodat je tijdens het festival op een 
steenworp afstand van het festival-
terrein kunt overnachten. De idea-
le manier om een weekend WiSH 
Outdoor onvergetelijk te maken. 

Mochten er na de voorverkoop 
nog een aantal tickets voor WiSH 
Outdoor beschikbaar zijn, dan 

worden deze aan de dagkassa 
verkocht. Let er wel op dat de za-
terdag en de zondag bijna uitver-
kocht zijn, dus de kans dat er kaar-
ten aan de deur verkocht worden, 
is klein. De zondag 17- en 12- tic-
kets gaan binnen enkele dagen ge-
garandeerd uitverkopen. Kom niet 
voor verrassingen te staan en koop 
tickets voor WiSH Outdoor via de 
online voorverkoop of via de regi-
onale voorverkoopadressen. 

WiSH Outdoor App
Tijdens het festival kun je ge-
bruik maken van APPIC, dé WiSH 
Outdoor app waar je onder an-
dere de timetable kunt bekijken, 
een persoonlijke schema kunt ma-
ken en de plattegrond kunt zien. 
Download hem nu voor Apple en 
Android-apparaten.  

Laarbeeks grootste festival WiSH Outdoor bijna uitverkocht
Luchtfoto van de 8e editie van WiSH Outdoor in 2014 Fotograaf: Martijn van Lankveld

Iedere bezoeker van WiSH moet zich legitimeren

Strenge leeftijdscontrole bij 
WiSH Outdoor
Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
faciliteert de organisatie van WiSH 
Outdoor met het beschikbaar stellen 
van apparatuur, zodat de organisatie bij 
de entree snel kan bepalen of iemand 
18 jaar is. Die leeftijdsgrens is belang-
rijk, omdat een deel van het festival 
alleen toegankelijk is voor 18-plussers. 
Op zondag is die leeftijdsgrens belang-
rijk om te kunnen bepalen of een be-
zoeker alcohol mag drinken.

Iedere bezoeker van WiSH moet zich 
legitimeren. Alle paspoorten, identiteits-
kaarten en rijbewijzen worden gescand 
in een zogeheten ID-swiper. Deze geeft 

niet alleen aan of een bezoeker ouder 
is dan 18, maar ook of het identiteits-
bewijs is vervalst. Als van dat laatste 
sprake is, wordt de betreffende bezoe-
ker overgedragen aan de politie wegens 
identiteitsfraude. 

De organisatie is verantwoordelijk voor 
de toegangscontrole en de alcohol-
verstrekking aan volwassenen. Door 
ID-swipers in te zetten wordt dat werk 
eenvoudiger gemaakt en de organisatie 
met technische hulpmiddelen vanuit de 
gemeente ondersteund. 

Kom ook bankieren 
bij de meest 

klantgerichte bank
* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. 

Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*

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

Als UNETO-VNI 
Comfortinstallateur
voorzien wij uw woning 

van alle gemakken!

Comfortabel, 
Toegankelijk & 
Veilig wonen.

www.ven-hollanders.nl

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

VEILIG

Van de Ven Hollanders biedt u de zekerheid van een kwalitatieve 

woningaanpassing. Voor ouderen en mensen met een beperking 

vormt dit vakmanschap en deze ervaring de garantie van een 

comfortabele, veilige en toegankelijke woning.

Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43
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AANBIEDING

1.99
  2 STUKS

Ca.2.99
  CA. 200 G

14.99/kg

1.99
  400 G

0.69
  PER STUK

0.59
  2 STUKS

0.99
  PER STUK

0.69
  250 G

0.79
  100 G

1.99
  200 G

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 24 T/M ZO 26 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 24 JUNI

  

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

AARDBEIENVLAAITJES*

ZUID-AMERIKAANSE RIBEYE*

CROKY ASTROS MERCI CROCANT

FAIRTRADE LIMOENENBLEEKSELDERIJ

BLOEMKOOL

FAIRTRADE DRUIVEN 
ROOD OF WIT

GEMARINEERDE 
SPEKLAPPEN*

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Huize Ter Smisse, zo heet 
de van oorsprong veertiende eeuwse 
hoeve waar Jan (1927) en Harry (1928) 
van Dooren zijn geboren en getogen. Hun 
ouders Antonius van Dooren en Petronella 
van Vlerken hadden in deze idyllisch ge-
legen boerderij aan de Kerkstraat (rich-
ting Opstal), een gemengd boerenbedrijf. 
Zonen Jan en Harry namen dit later over. 

‘Ouderlijk huis’
In de hoek van de keuken staat een zwarte 
ovenkachel, op de vensterbank enkele 
bloeiende plantjes en hier en daar een ko-
peren ketel. Aan de muur hangt een foto 
waarop Jan, in gildetenue, de hand schudt 
van de paus. Daarnaast staat de televi-
sie, met daarvóór een ‘luie stoel’. Aan de 
keukentafel, met rood tafelkleed, zilveren 
asbak en glazen snoeppot, zit Harry oude 
foto’s te bekijken: “Niet alleen wij zijn 
hier geboren maar onze voorouders ook. 
“Terwijl hij naar het vergeelde bidprentje 
van zijn moeder kijkt voegt hij toe: “Zij is 
helaas in 1958 al overleden.”

Lagere school
Hun lagere schooltijd brachten de ge-
broeders door op de jongensschool, toen 

nog gevestigd aan het oude gemeentehuis 
van Aarle-Rixtel. Iedereen ging te voet naar 
school. Dat was voor een aantal jongens uit 
de buurt een mooie gelegenheid om onder-
weg kattenkwaad uit te halen. “Ik was 
een vlegel”, lacht Harry: ”We gooiden op 
weg naar school hier en daar wel eens een 
kikvors naar binnen door een open raam. 
Ook stootten we regelmatig een teil met 
water om. Die hadden de mensen vroeger 
onder de regenpijp staan om regenwater 
op te vangen voor de was.” Broer Jan, die 
bijna twee jaar ouder was, deed daar vol-
gens Harry niet aan mee: “Onze Jan, die 
vlegelde niet. Dat was een rustige jongen.”

Boer worden
Vader Antonius hield koeien, varkens 
en kippen. Daarnaast deed hij ook aan 
akkerbouw. “Wij hadden een ouderwets 
boerenbedrijf,” meldt Harry: “Da mag 
de gerust schrijven.” Tijdens hun school-
jaren hielpen de broers niet mee op het 
bedrijf. In drukke tijden huurde vader Van 
Dooren een knecht in. 

Na het beëindigen van hun schooltijd 
gingen Jan en Harry wel meewerken op de 
boerderij: “Toen zijn wij boer geworden.” 
Jan hielp zijn vader met het melken, Harry 
werkte met het paard op het land. In de 
lente werd er gezaaid, in de zomer ge-
hooid en haver en rogge geoogst. In de 
herfst werden de aardappels en bieten 
gerooid. “Het werk volgde elkaar op”, legt 
Harry uit: “De ene dag had je het druk, de 
andere dag niet. Het weer besliste dat; als 
het regent kun de niet hooien.”

Kunstmest
Maar liefst zeven weken lag de toen 
28-jarige Harry in het ziekenhuis na het 
zaaien van kunstmest: “Na de oorlog had-
den we kunstmest uit Amerika. Daar zat 
van alles in. Ik kreeg toen ingewandenver-
giftiging.” Dit ongeval bleef niet zonder 
gevolgen. Harry moest medicijnen slikken, 
mocht geen borreltje meer drinken en werd 
af en toe opgenomen in het ziekenhuis: 
“Ge kunt wel zeggen dat ik een goeie klant 
was van het ziekenhuis.” 

Beide broers werden lid van het gilde: Jan 
vanaf jonge leeftijd tot aan zijn overlijden 
in 2003 bij de Blauwe schut, Harry sinds 
25 jaar bij de Rode schut. Harry’s kleurver-
klaring is als volgt: “Rood is mijn favoriete 
kleur, maar natuurlijk niet de kleur rood 
van Stalin. Onze Jan hield meer van blauw. 
Als die een vrouw zag met een rode jas aan 
dan zei hij: ‘Ge zult nie oud worden met 
die kleur’.”

Niet alleen in het boerenleven, maar ook 
daarbuiten zag Harry in de loop der jaren 
veel dingen veranderen: “Ge gaat met de 
tijd mee. Vroeger hadden we een paard, 
later een tractor. Maar of ge nou boer, 
bakker of smid bent, het leven verandert 
voor iedereen. Vroeger hadden de mensen 
een fiets, nu hebben ze een auto.“ Door 
al die veranderingen is het leven vol-
gens Harry niet per se beter geworden: 
“Vroeger was het leven gemakkelijker. Er 
zijn nu zoveel wetten en plichten. Ge magt 
nie verbouwen of vuurke stoken. Ge magt 
niks! Maar als ik het van plan ben, dan doe 
ik het toch!”

Maar of ge nou boer, bakker of smid 

bent, het leven verandert voor iedereen

dE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRendE GebRoEdeRs vaN dOoRen

Vader Antonius hield koeien, varkens 
en kippen. Daarnaast deed hij ook aan 
akkerbouw. “Wij hadden een ouderwets 
boerenbedrijf,” meldt Harry: “Da mag 

jaren hielpen de broers niet mee op het 

Harry in het rood links en 
Jan in het blauw rechts

De gebroeders aan het werk

Harry van Dooren

Omroep Kontakt houdt tourspel

Laarbeek - Omroep Kontakt organiseert ook dit 
jaar weer het Omroep Kontakt Tourspel. Elke 
dag van 2 tot en met 25 juli zenden zij tussen 
19.00 en 20.00 uur op radio een Tourprogram-
ma uit. Daarin volop aandacht voor de op die 
dag verreden etappe. Maar natuurlijk ook volop 
aandacht voor het Omroep Kontakt Tourspel.

Dagelijks is er een dagprijs (€7,50) en aan het 
einde van het Tourspel worden prijzen uitgereikt 

aan de beste drie deelnemers, 1e prijs €100,00, 
2e prijs €50,00, 3e prijs €25,00. Deelname aan 
het Omroep Kontakt Tourspel is eenvoudig: U 
kunt het formulier downloaden via www.kont-
aktfm.nl of afhalen in de studio. Deelname per 
formulier kost slechts €7,50. De inschrijfformu-
lieren moeten uiterlijk zaterdag 2 juli om 12.00 
uur bij Omroep Kontakt binnen zijn.
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Commissie Algemene Zaken verplaatst naar 30 juni

Agenda raadsvergadering 7 juli

Huiskamerbijeenkomsten voor ondernemers buitengebied

Gemeente actueel

BOA’s bij de gemeente 

Installatie burgemeester op maandag 27 juni

De vergadering van de commissie Algemene Zaken is verplaatst naar donderdag 
30 juni 2016. De vergadering is zoals altijd in het gemeentehuis Laarbeek maar 
begint al (in tegenstelling tot het reguliere tijdstip) om 19.00 uur.

Op donderdag 7 juli is er een raadsvergadering in het gemeentehuis Laarbeek. Let 
op de vergadering begint al om 16.00 uur. U bent daarbij van harte welkom. 
De agenda vindt u hieronder. 

Agenda
1.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.  Vaststelling agenda.
3.  Vragenhalfuurtje. 
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 juni 2016.
5.  Ingekomen stukken.
6.  Voorstel tot vaststelling van de 1e Tussenrapportage 2016.
7.  Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2015.
8.  Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2017.
9.   Herziening Exploitatieplan D’n Hoge Suute 2015.
10. Wijziging afstemmingsverordening Participatiewet 2016.
11. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2016. 
12. Sluiting. 

Ondernemend Laarbeek en de gemeente organiseren drie avonden voor 
ondernemers in het buitengebied. Tijdens deze avonden horen wij graag van de 
ondernemers zelf waar zij uitdagingen en kansen zien voor de (nabije) toekomst. 
Wat hebben zij nodig en hoe pakken we dat aan? Neem bijvoorbeeld leegstand; 
deze verandering biedt ook kansen voor vernieuwende ontwikkelingen. Op basis 
van de inbreng van deze ondernemers werkt de gemeente een visie uit voor het 
buitengebied. 

Data en locaties
De avonden zijn laagdrempelig opgezet en vinden plaats bij drie ondernemers in het 
buitengebied. Laarbeek is daarvoor in drie gebieden ingedeeld, zie onderstaande 
kaart. De huiskamerbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:
Gebied 1: woensdag 6 juli om 20.00 uur bij ‘Tuinbouwbedrijf Kouwenberg’,  
 Gemertseweg 26 in Beek en Donk.
Gebied 2:  maandag 11 juli om 20.00 uur bij ‘Kasteel Croy’, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel.
Gebied 3: dinsdag 5 juli om 20.00 uur bij ‘Jos Huijbers’, Donkersvoortsestraat 11 
in Beek en Donk.

Vooraf aanmelden
Alle ondernemers die in het buitengebied gevestigd zijn, zijn welkom. Onze 
gastadressen stellen het op prijs om te weten hoeveel personen er komen. U kunt 
zich daarom aanmelden via gerda.hendriks@laarbeek.nl. Kunt u niet op de avond 
waarop u bent ingedeeld? Kom dan gerust tijdens een andere avond.

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

Op vrijdag 24 juni komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Kort nieuws

Extra maandagavonden open

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• 29 juni inloopavond rioleringswerkzaamheden ’t Hof en de Hazelaar
• Duurzaamheid blijft speerpunt college
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - In aanloop naar de zomervakantie zijn de loketten van burgerzaken 
twee maandagavonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 4 juli en 
maandag 11 juli. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Bij een BOA, denkt niet iedereen direct aan een medewerker van de gemeente. Toch 
heeft de gemeente Laarbeek twee BOA’s in dienst. Een BOA is een Buitengewoon 
OpsporingsAmbtenaar, ook wel een toezichthouder genoemd. Zoals de naam al 
aangeeft, houdt hij toezicht op het naleven van regels en afspraken.
Sinds oktober is Nico van Dartel (links op de foto) de toezichthouder die u het 
vaakst tegenkomt. Als Nico verhinderd is, of als er toezichttaken zijn waarvoor 
meer BOA’s nodig zijn, dan springt Coen van Velsen (rechts op de foto) bij.

Controle
Door de weeks maar ook in het weekend hebben de heren een breed scala 
aan taken waarvoor ze worden ingezet. Controle van de Visserijwet, Drank- en 
Horecawet, Wegenverkeerswet en natuurlijk de APV (Algemene plaatselijke 
verordening) waaronder controle van evenementen en aanpak van honden(poep)
problematiek vallen.
De controle bij evenementen neemt een belangrijke taak in. In Laarbeek wordt veel 
georganiseerd. De gemeente juicht dat ook toe, maar uiteraard dienen de voorschriften 
ter voorkoming van overlast wel te worden opgevolgd. Als toezichthouder Drank- en 
Horecawet is een belangrijke taak voor de BOA om toe te zien op het voorkomen van 
verkoop aan en alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar.
 
Veiligheid
Laarbeek is geen gemeente waar politie of BOA direct met het bonnenboekje staat 
te zwaaien. We geven de voorkeur aan het in- en voorlichten van inwoners en 
bezoekers. Dat neemt niet weg dat de boa’s, wanneer zij dat nodig vinden, een 
proces-verbaal kunnen schrijven. Het houden van toezicht is bedoeld voor het 
vergroten van de veiligheid. 
 
Ga het gesprek aan
Ziet u een toezichthouder? Knoop dan gerust eens een gesprek aan. Misschien 
vraag u zich af waarom ergens op gecontroleerd wordt? Of waarom juist niet? Hij 
zal het u graag uitleggen.

De heer Frank van der Meijden is 
benoemd tot burgemeester van 
Laarbeek. Op maandag 27 juni wordt 
hij offi cieel geïnstalleerd. De beëdiging 
door de Commissaris van de Koning 
en de installatie door de gemeenteraad 
vinden plaats in een buitengewone 
openbare raadsvergadering. 

Ter gelegenheid van zijn benoeming 
vindt er een receptie plaats op 
maandag 27 juni van 21.00 tot 22.30 
uur in het gemeentehuis van Laarbeek, 
Koppelstraat 37 in Beek en Donk.
Inwoners, verenigingen en instellingen 
zijn van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en kennis te maken 
met de burgemeester.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U N I  /  J U L I
ma di wo do vr za zo

J U N I  /  J U L I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

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

Klachten afvalinzameling
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Verleende vergunning Drank- en Horecawet

Wet omgevingsvergunning

Verleende vergunningen

Dansen, muziek maken, schilderen, toneelspelen?
Met een gemeentelijke subsidie wordt de drempel lager

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing 
te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank aan de gemeente Laarbeek tijdens de 
duurzaamheidsmarkt gehouden op 10 juli 2016 van 13.00 tot 18.00 uur op het 
buitenterrein van kasteel Croy in Aarle-Rixtel (verzonden 20 juni 2016). 

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

Diverse omgevingsvergunningen Wabo uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• Kanters Special Products B.V., voor het veranderen van de bestaande inrichting 

of de werking daarvan, gelegen aan De Stater 32 in Lieshout,
• Van Berkel V.O.F., voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking 

daarvan, gelegen aan Veghelsedijk 9 en Beukendreef 2 in Mariahout.
De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 24 juni tot vrijdag 5 
augustus 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout 
van deze afdeling onder nummer 0492 469 700.

• De definitieve beschikking van De Stater 32 in Lieshout is gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van zienswijze.

• De definitieve beschikking van de Veghelsedijk 9 en Beukendreef 2 in Mariahout 
is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze 
heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie (24-06-2016) een 
gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 
90125, 5200 MA Den Bosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift 
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de 
vergunde activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd. Nadere inlichtingen 
kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen en Wonen van de gemeente Laarbeek.

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• harmonie de Goede Hoop voor het houden van een zomerconcert op dinsdag 

19 juli 2016 van 19.00 tot 23.00 uur op het Kerkplein/Dorpsstraat ter hoogte van 
huisnummer 18 in Aarle-Rixtel (verzonden op 14 juni 2016),

• gilde Sint Margaretha voor het organiseren van het koningschieten op maandag 
22 augustus 2016 van 14.00 tot 20.00 uur op het gildeterrein aan de Havenweg 
6a in Aarle-Rixtel (verzonden op 14 juni 2016),

• harmonie St. Caecilia voor het organiseren van een fietsenbeurs op het 
schoolplein van Kindcentrum De Sprankel, Grotenhof 4b, Lieshout op 27 
augustus 2016 van 9.00 tot 15.00 uur (verzonden op 15 juni 2016),

• Pleincomité Blauwe Schutplein Laarbeek voor het organiseren van een pleinfeest 
op het Blauwe Schutplein in Aarle-Rixtel op 9 september 2016 van 16.00 tot 
22.00 uur en op 10 september 2016 van 12.00 tot 1.00 uur (verzonden op 15 
juni 2016), 

• Buurtvereniging De Regt voor het organiseren van een buurtfeest op het plein 
aan de Wieken in Beek en Donk op 24 september 2016 van 12.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 20 juni 2016),

• de heer G.P.J. Gloudemans voor het houden van een straatbarbecue in de 
Hertog Janstraat in Lieshout op zaterdag 27 augustus 2016 van 15.00 tot 23.00 
uur (verzonden op 20 juni 2016),

• buurtvereniging De Moerasvogels voor het houden van een buurtbarbecue in de 
speeltuin aan de Plevierstraat in Mariahout op zaterdag 16 juli 2016 van 19.30 tot 
24.00 uur (verzonden op 20 juni 2016),

• Ollandse Lange Afstand Tippelaars OLAT voor de nachtwandeltocht van 5 op 6 
augustus 2016 en de Olat Wandeldagen op 5, 6 en 7 augustus 2016 die deels 
door Laarbeek lopen (verzonden op 21 juni 2016).

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

Kunst & cultuur is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente Laarbeek heeft 
een nieuw subsidiestelsel voor kunst- en cultuuronderwijs met ingang van het 
cursusjaar 2016-2017. Het gemeentebestuur wil alle kinderen tot en met 18 jaar 
de kans geven om kennis te maken met kunst en cultuur. Het gaat dan om allerlei 
vormen van kunst- en cultuuronderwijs, bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, 
beeldende kunst, theater. Er is voor iedereen die hiervoor een opleiding wil volgen 
subsidie beschikbaar. Om voor die subsidie in aanmerking te komen, moet wel aan 
enkele voorwaarden worden voldaan.

Wie krijgen er subsidie?
Alle kinderen die:
• in de gemeente Laarbeek wonen, en 
• op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar zijn, en
• een opleiding volgen op gebied van kunst en cultuur bij een docent die op de 

docentenlijst staat, en
• de opleiding volgen in de gemeente Laarbeek (in uitzonderlijke gevallen is 

daarvan af te wijken).

Docentenlijst
Op de website van de gemeente staat een lijst van gekwalificeerde docenten die 
zich hebben gemeld bij de gemeente. Als een kind bij een van deze docenten een 
opleiding volgt, dan komt hij/zij in aanmerking voor subsidie.

Hoe hoog is de subsidie?
De gemeente Laarbeek geeft in principe een subsidie van 50% van het lesgeld, 
met een maximum van:
• € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen);
• € 275,- voor het volgen van een opleiding individueel hafabra-onderwijs;
• € 175,- voor het volgen van overige individuele opleiding kunst- en cultuuronderwijs.
Per kind wordt per jaar maximaal 1 subsidie verleend voor individueel onderwijs en 
1 subsidie voor groepsonderwijs.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Een ouder/verzorger sluit een overeenkomst voor het volgen van een opleiding 
bij een van de docenten die genoemd zijn op de website van de gemeente. De 
docent zorgt dat deze overeenkomst bij de gemeente terechtkomt. De gemeente 
checkt de aanvraag en geeft een voucher aan de ouder/verzorger. Deze kan de 
voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt deze kan verzilveren bij 
de gemeente.

Meer informatie
Meer informatie staat op de website van de gemeente. Heeft u nog vragen, neem 
dan contact op met de gemeente Laarbeek, 0492 469 700.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 23 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie    Werkomschrijving    Activiteit    Verzonden
Broek 21, Mariahout   herbouwen van bedrijfsruimte    bouwen      15-06-2016
Deense Hoek 22,    dakkapel / wijzigen overstek    bouwen      16-06-2016
Lieshout
Beemdkant 14,   bouwen van een bijgebouw    bouwen      17-06-2016
Lieshout
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie  Werkomschrijving     Activiteit    Verzonden
Kapelstraat 20,  verbouwen koetshuis    bouwen      15-06-2016
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via  
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning.  
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.
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Wet milieubeheer

Diverse meldingen 8.41 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat 
meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Van Berkel V.O.F., Veghelsedijk 9 en Beukendreef 2 in Mariahout,
• Van Driel Models, Heuvelplein 89 in Beek en Donk,
• Porto Marina, Dorpsstraat 17b in Lieshout.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven 
in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u 
telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 
0492 469 867.

   Afgehandelde sloopmelding

Locatie   Werkomschrijving  Activiteit
Bakelseweg 16, Aarle-Rixtel verwijderen asbest dakplaten slopen

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend           Werkomschrijving
Vonderweg 19, Beek en Donk 14-06-2016          uitbreiden bedrijfshal
Kerkstraat 1, Aarle-Rixtel 15-06-2016          vergroten van een woning
Croylaan 14, Aarle-Rixtel 15-06-2016          onderhoud aan de toegangsbrug

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend           Werkomschrijving
Vonderweg 19, Beek en Donk 16-06-2016          slopen van een bedrijfspand

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

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

ZelfhulpVerbindt.nl houdt maandelijkse bijeenkomst voor lotgenoten 
Lieshout - ZelfhulpVerbindt.nl houdt 
op dinsdag 28 juni de maandelijkse bij-
eenkomst voor lotgenoten met stress, 
overspannenheid, burn-out, burn-in of 
andere uitval verschijnselen. De bij-
eenkomst is in het Fransiscushof, op 
het adres Fransiscushof 17 te Lieshout. 
De bijeenkomst start om 20.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. De toegang, koffie 
en thee zijn gratis. Deze avond wordt 
door de deelnemers zelf verzorgd, er is 
geen extra begeleiding aanwezig. 

Sinds mensenheugenis is er al sprake 
van elkaar (van mens tot mens) hel-
pen in situaties waar je eigenlijk niet op 

zit te wachten. In de oertijd wisselden 
mensen onderling al ervaringen, tips en 
trucs uit bij het jagen op wild, maken 
van vuur en veroveren van partners. 
Rond het begin van onze jaartelling 
kwamen deelgenoten bijeen op pleinen 
in stad of dorp om elkaar te steunen 
en figuurlijk en soms letterlijk “op de 
been” te helpen. Afgelopen decennia 
hebben wij (en velen met ons) als er-
varing- of lotgenoten en zelfhulpdes-
kundigen ruime persoonlijke ervaring 
opgedaan en goede resultaten be-
reikt met het deelnemen aan zelfhulp. 
Zelfhulp heeft zich bewezen als pre-
ventieve, participatieve en repressieve 

aanvulling op de voor de mensen be-
schikbare formele, professionele zorg. 
Mensen die met zelfhulp direct of in-
direct in aanraking komen en als erva-
ringsgenoot deelnemen aan het proces 
zelfhulp, blijken beter in staat hun ei-
genwaarde te herwinnen, verantwoor-
delijkheid voor gedrag, gezondheid en 
welzijn te nemen en vanuit eigen regie 
en met eigen kracht te werken aan hun 
herstelproces. Zij doen dat zelf, maar 
met deelnemen aan zelfhulp hoeft dat 
nooit alleen. Uit onderzoek blijkt dat 
zelfhulp de vraag naar zorg voorkomt, 
verminderd of vertraagd en daar-
mee ook de zorgkosten naar beneden 

brengt. Anonimiteit, gelijkheid en we-
derkerigheid zijn daarbij belangrijk.

In de praktijk blijkt dat zelfhulp, de 
kracht van zelfhulp en het nut van zelf-
hulp nog steeds te weinig bekend is in 
Nederland. Uit ervaring en op basis van 
gepubliceerde onderzoeken, artikelen 
en boeken weten wij dat door deze on-
bekendheid te weinig gebruik gemaakt 
wordt van zelfhulp en ervaringskennis. 
Hierdoor blijven veel “verborgen schat-
ten” onaangeroerd. Schatten die voor 
ieder mens relatief drempelloos en zon-
der wachttijd in de directe omgeving 
bereikbaar en gratis beschikbaar zijn.

Praten met een lotgenoot helpt echt 
je zelfbeeld positief te herstellen; 
makkelijker om te gaan met de si-
tuatie waarin je leeft; en het zonder 
schuldgevoel weer maken van keuzes 
voor jezelf. Wilt u meer informatie 
of zich aanmelden dan kan dat via: 
Ben Rooijakkers, Telefoonnummer: 
06-51915657 en e-mail: 
ben@zelfhulpverbindt.nl. Wilt u direct 
in contact komen met iemand die het-
zelfde meemaakt of heeft meegemaakt 
in een situatie waarin u nu verkeerd, 
kijk dan op www.zelfregietool.nl.

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687 | W: Volg ons op Facebook

JUNI WATERMAAND: FEESTELIJKE PRIJZEN!
DE HELE MAAND JUNI VOLOP VERS VOORDEEL
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6 OUDE KAAS

De lekkerste kaas voor een 

betaalbare prijs

NORMAAL KILO € 12,95

NU KILO € 6,00

BIJ 100 GRAM 
ROOKVLEES
normaal gezouten, vers 

gesneden

100 GRAM PORC RIB

HELEMAAL GRATIS!!!

LOEMPIA'S
Rijkelijk gevuld met 

groenten

VAN 4 VOOR € 7,96

NU 4 VOOR € 5,00

GEHAKTBALLEN
Uit eigen keuken

VAN 4 VOOR € 7,00

NU 4 VOOR € 5,00

EKOLAND 
VRUCHTENSAPPEN
Diverse smaken, literpakken

VAN 3 VOOR € 6,96

NU 3 VOOR € 3,99

ALLE STEENOVEN 
STOKBRODEN
100% natuurlijk, op steen 

gebakken, desem

VAN € 1,29 PER STUK

NU € 0,99 PER STUK

GROTE KIPSHASLIKS
Heerlijke malse kip voor op 

de bbq!

VAN 5 VOOR € 8,75

NU 5 VOOR € 4,95

CROY BIEREN BLOND 
OF DUBBEL
bij aankoop van 250 gram 

Croy kaas: 1 flesje GRATIS!

of per flesje

€0,99



Donderdag 23 juni 2016 21

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Klein misverstand!
Zoals ik al vaker hier geschreven heb, word ik vaak door mensen verwisseld met Marcel van de Kerk-
hof uit Beek en Donk, en vice versa. Bijna wekelijks krijgen wij wel een mailtje met een vraag die voor 
de ander bestemd is en we worden er vaak op aangesproken als we voor de krant op stap zijn. Maar 
in dit geval werd ik verwisseld met mijn broertje Mari die vorig jaar een telefoontje kreeg van Wim 
Verhoeven op Croy. Hij werd gebeld met de mededeling dat hij eens bij Wim in de tuin moest komen 
kijken, want daar zat de groene specht te broeden. Onze Mari, die ook veel fotografeert, eropaf en 
na het installeren van een schuiltentje vlak bij de boom heeft hij er mooie foto´s kunnen maken. Later 
bleek dat Wim dacht dat hij met diegene te maken had die iedere week een stukje over de natuur in 
De Mooilaarbeekkrant zette.
Daarom nu eenmalig om bij het credo van De Mooilaarbeekkrant te blijven 'Voor Laarbekenaren door 
Laarbekenaren'; een foto van iemand anders bij mijn stukje. We moeten gewoon met z'n allen kun-
nen blijven genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur.

Locatie: Kasteel Croy

Redacteur: Mariëlle de Beer

Nog niet zo lang geleden sierden Toni en Mieke de voorpagina 
van deze krant met hun verhaal en foto en niet zonder reden; 
na maar liefst 54 jaar sloten zij de deuren van hun drogisterij 
Ceelen aan het Heuvelplein. De drogisterij was een begrip in 
Beek en Donk en omstreken. Nu, een enkele week na de slui-
ting, blikken Toni en Mieke terug op een aantal hectische en 
emotionele weken maar willen ze vooral een woord van dank 
uitspreken naar al die lieve mensen die de moeite hebben ge-
nomen om hen persoonlijk te bedanken.

Toni en Mieke, hoe kijken jullie terug op de laatste twee we-
ken?
“De laatste twee weken voordat we officieel sloten waren hec-
tisch”, vertelt Mieke, “je ziet jouw winkel steeds verder aftake-
len. Omdat we een serieuze kortingsactie aanboden, ging dit 
heel erg hard.” Toni vult aan: “Het was van ’s morgens vroeg 
07.30 uur tot ’s avonds 19.00 uur verstand op nul en doorgaan 
tot het moment van sluiten op zaterdag 17.00 uur. Toen was het 
klaar.” Toch kijken ze ook met een heel tevreden gevoel terug; er 
kwamen zoveel lieve reacties van mensen die even nog de win-
kel binnenliepen om het echtpaar persoonlijk te bedanken. “Dat 
heeft ons zo goed gedaan”, vertelt Toni, “er was zelfs iemand bij 
die vroeg ‘Mag ik jou nog even een knuffel geven?’, daar kan ik 
maar niet over uit!”

Hoe is het nu met jullie?
“Eigenlijk hebben we nog steeds een vakantiegevoel”, vertelt 
Toni. “We proberen een beetje de regelmaat erin te houden en 
een nieuw ritme te vinden.” Mieke vult aan: “Maar we zijn ook 
heel erg aan het genieten. En vooral aan het nagenieten van alle 
lieve reacties die we hebben gehad, daar is nu pas tijd voor.” 

De reacties waren overweldigend. Wat doet dat met jullie?
“Nou, het is mij een beetje boven mijn pet gegaan”, vertelt Toni, 
“dat mensen zo de moeite hebben genomen om ons persoonlijk 
te bedanken dat raakt ons. Blijkbaar hebben we ook wat bete-
kend voor ze.” Mieke vertelt dat het hele huis vol bloemen heeft 
gestaan, dat er zelfs nu nog bloemen worden gebracht en dat 

ze in een week tijd een wijnvoorraad hebben opgebouwd voor 
een hele lange tijd. “We hebben zelfs afgelopen week bij klanten 
gegeten, zo bijzonder!”

Maar al die lieve reacties, dat moet jullie toch niet verbazen?
Toni laadt ondertussen een aantal kaarten uit uit een lade waarin 
ze alle kaarten, cadeaubonnen en andere persoonlijke cadeau-
tjes bij elkaar bewaren. “We hebben altijd ons best gedaan”, 
vertelt Toni – zichtbaar aangeslagen – maar dat we zo gewaar-
deerd werden dat wisten we echt niet.” De lade puilt uit van de 

handgeschreven kaarten, bloemenbonnen, cadeaubonnen maar 
ook geschenkjes als een gelukssteen en geluksolifantje ontbre-
ken niet. “Moet je toch eens kijken”, zegt Mieke, “dit is toch 
niet meer normaal!” 

Bedankt!
“En daarom willen we langs deze weg de moeite nemen om ie-
dereen heel hartelijk te bedanken, wij kunnen hier nog jaren op 
teren!”, besluiten Toni en Mieke enigszins ontroerd.

Mieke en Toni van den Bergh met hun lade vol bedankjes.

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

OP DE KOFFIE BIJ...TONI EN MIEKE VAN DEN BERGH

“We wisten niet dat we zo gewaardeerd werden”

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

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

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

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

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

Theo en Wies de Jong 50 jaar getrouwd

Vendelgroet St. Margaretha 
gilde voor gouden bruidspaar

Aarle-Rixtel - Het Sint Margaretha gil-
de trok afgelopen zaterdag massaal uit 
voor een vendelgroet voor Theo en Wies 
de Jong, die 50 jaar getrouwd waren.

Theo is al 55 jaar gildebroeder, en heeft 
veel gedaan voor het gilde, maar in ver-
band met zijn gezondheid heeft hij een 
stapje terug moeten doen, maar geniet 
hij wel als het gilde op bezoek komt. 
Wies is gildezuster, en verder heeft ze het 
druk met zingen, en met de revue. 

Het feest werd binnen huiselijke 
kring gevierd, familie, vrienden en 

buurtbewoners waren allemaal aanwezig 
om het gilde een warm welkom te he-
ten. Na een woordje van de hoofdman 
en een bos bloemen, kon de jeugd aan 
de vendelgroet beginnen. Het is goed te 
zien dat de jeugd regelmatig oefent met 
het trommen, vendelen en bazuinblazen, 
want ze hadden er zin in die middag.

Na de felicitaties aan het bruidspaar ver-
trok het gilde naar Café Bij Van Dijk voor 
een consumptie, en kon men proosten 
op het bruidspaar. Het gilde wenst Theo 
en Wies nog veel gezonde jaren toe.

 Theo en Wies de Jong, zittend in de stoelen
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ZONVAKANTIES

AUTOVAKANTIES

VERRE REIZEN

STEDENTRIPS

RONDREIZEN & CRUISES

VLIEGTICKETS

WINTERSPORT

LAST MINUTES

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST
Vakanties zijn belangrijk en natuurlijk wil je dat alles klopt. Wat 

daarvoor nodig is, is natuurlijk heel persoonlijk. Als reisadviseur van 
TUI at Home help ik je deskundig, snel en inspirerend. Uit het 
enorme aanbod van de Nederlandse en Duitse organisaties zet ik 
de beste mogelijkheden voor je op een rij, om samen de vakantie 

te vinden die helemaal bij je past.

  Eén vertrouwd gezicht 
   24/7 bereikbaar

  De beste deals speciaal voor jou
  Met de garanties van TUI

 WWW.TUIATHOME.NL/PATRICIA-BRAAT
Fielepien 17, 5422 DL Gemert  patricia.braat@tui.nl

VIND DE VAKANTIE DIE BIJ JE PAST
Vakanties zijn belangrijk en natuurlijk wil je dat alles klopt. Wat 

daarvoor nodig is, is natuurlijk heel persoonlijk. Als reisadviseur van 
TUI at Home help ik je deskundig, snel en inspirerend. Uit het 
enorme aanbod van de Nederlandse en Duitse organisaties zet ik 
de beste mogelijkheden voor je op een rij, om samen de vakantie 

te vinden die helemaal bij je past.

  Eén vertrouwd gezicht 
   24/7 bereikbaar   24/7 bereikbaar

PATRICIA FRANÇOIS-BRAAT
06 50601266

Patrici
a

Nacht van de Vluchteling: 
feest van saamhorigheid
Meer dan een half jaar leefde ik er 
naartoe en in pakweg 10 uur was 
het voorbij. Rotterdams burgemees-
ter Aboutaleb loste zaterdagnacht 
het startschot voor de 7e Nacht van 
de Vluchteling. 1.399 mensen trok-
ken toen vanaf de Erasmusbrug het 
duister in. Om na 40 kilometer aan 
te komen in Den Haag. 

Het belangrijkste werk was toen 
al gedaan: in Laarbeek brachten 
128 betrokken sponsors via www.
nachtvandevluchteling.nl/peter-
ronkesagerbeek een bedrag bijeen 
van €3.150,00! (Bijdragen kan nog 
even) 2.800 Betrokkenen wandel-
den in de Veluwe en in de randstad 
een dikke miljoen euro bij elkaar! 
Stichting Vluchteling besteedt dat 
geld aan noodvoorzieningen voor 
de meest gedupeerden. In gebie-
den waar leven geen vanzelfspre-
kendheid is.

Heel veel dank  
aan iedereen die me heeft gehol-
pen mijn aandeel te leveren voor dit 
prachtige eindresultaat. 
De betekenis van zo’n campagne 
is niet alleen wat het oplevert: ook 
krijgt het vluchtelingenprobleem zo 
de aandacht die het nodig heeft. 

Over wat het mijzelf oplevert, voel 
ik me telkens weer schuldig; zoveel 
leuke contacten en mooie gebaren 
die ik meemaakte tijdens het bellen 
en mailen; echt hartverwarmend! 

Als het duister plaats maakt 
voor ijle rozige lichtslierten, neemt 
een zwaan haar jonkies op haar rug. 
Opschepperig zwemt ze een eindje 

mee. Kleine beren langs de weg. Of 
waren het lammetjes? Een vroege 
boer maakt goedlachs een praatje 
met ons. Het is betoverend om mee 
te maken. Maar confronterend als je 
dóórdenkt: daar lopen we dan, naar 
eigen keuze, door een vredige om-
geving. Met koffie, soep en brood-
jes op rustpunten. Met lachende 
gezichten, zelfs als de vermoeidheid 
toeslaat. Een oudere vrouw knuffelt 
haar man die ze moe ziet worden 
achter zijn rollator… mooi!

Hoe anders is zo’n ‘wandeling’ 
voor de mensen, die we met deze 
actie een klein beetje proberen te 
helpen?! Die gaan niet één nacht, 
goed voorbereid en in vrije wil on-
derweg – maar tientallen nachten. 
Máánden ooit. Omdat thuisblijven 
levensbedreigend is. Door kou, re-
gen, verzengende hitte. Met niets 
meer. Of met hun laatste bezittin-
gen die met elke stap loodzwaarder 
worden. Krentenbollen, worsten-
broodjes of een appeltje in een rug-
zakje? Nog geen dadel! Hopend op 
een bron. Ergens. Of een plas onder 
een bosje. Langs de weg desnoods. 
De goedlachse boer is er niet. Wel 
bewapende troepen, dieven of uit-
buiters.

Hier hebben we toch ook arme 
mensen?
Ja! Die moeten we zeker ook hel-
pen. Gaan we nu weer voor aan de 
slag. De sores van onze medemen-
sen verderop, wordt daar niet min-
der belangrijk door. Het zijn geen 
keuzes! En gelukkig hoeven we als 
7e rijkste land ter wereld die keuzes 
ook niet te maken. Dat mensen dat 
dan ook niet deden, en gul gaven, 

is bemoedigend. Hier in Laarbeek 
hebben jullie je van een mooie kant 
laten zien. Een aanzienlijk deel bij-
gedragen aan een zinnig doel. 

Zó trots op waar ik woon! 
Bij thuiskomst meteen mijn inschrij-
ving voor 2017 maar online ver-
stuurd. Zou je ook moeten doen: 
deelnemen aan de Nacht van de 
Vluchteling vergeet je nooit meer. 
En die vluchtelingen hebben er ook 
nog wat aan...

Meer weten? 
In 2017 vindt de Nacht plaats 
na Hemelvaart: van donder-
dag 25 op vrijdag 26 mei. Ga 
met me mee of bevraag me er-
over. Wanneer, zo vaak en zoveel 
je maar wilt: 0653  362942 of 
info@petertbd.nl.

Peter Ronkes Agerbeek

LEZERSPODIUM

De Hei 23, Mariahout
06-47316642

trimsalonpip@hotmail.com

vachtverzorging voor hond & kat

NIEUW GEOPEND

Film De Dommel in 
Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje wordt donderdag 30 juni 
een film vertoond over de Dommel, 
zijn landschap en historie.

De film geeft een prachtig beeld 
van het mooie natuurrijke land-
schap, vanaf Peer in België tot 
aan Den Bosch. Het beekdal van 
de Dommel is op veel plaatsen 
nog nagenoeg ongerept. Je vindt 
er kleinschalige hooi- en weiland-
jes, afgewisseld door bossen en 

gehuchten. Reeds in de oudheid 
woonden hier mensen. Zo hebben 
de Romeinen hier en daar nog her-
kenbare sporen achter gelaten.

Het meest bekend zijn wel de 
prachtige watermolens, die je nog 
op verschillende plaatsen kunt vin-
den en waaraan in de film ook veel 
aandacht wordt besteed. Kortom, 
een film om van te genieten. De 
toegang is gratis. De film begint 
om 20.00 uur.

Laarbeek weg bij Rabobank
De gemeente krijgt een nieuwe 
huisbankier: de BNG. Waarom? De 
Rabobank had de gemeente laten 
weten dat de tarieven verhoogd 
zouden worden naar de standaard-
tarieven van de bank: totaal ca. 
€6.500,00 meerkosten per jaar. 

Het college heeft daarom bij de 
BNG geïnformeerd naar de tarieven, 
en die bleek wat goedkoper. 
Geen nieuwe aanbesteding, geen 
andere banken gevraagd voor offer-
te, en de Rabo werd bedankt. 
Wat het college niet meegenomen 
heeft bij hun besluit, is de maat-
schappelijke betrokkenheid van de 
bank. Bekend is dat de BNG voor 
het lokale verenigingsleven 0 be-
trokkenheid heeft.  
Maar heel veel verenigingen en 
organisaties krijgen, elk jaar weer, 
sponsorgelden van de lokale Rabo-
bank. Dat is een veelvoud van de 
kosten die de Rabobank aan de ge-
meente berekent. 

Ook activiteiten van de gemeente, 
bijvoorbeeld ‘Juni Watermaand’, wor-
den mede gesponsord door de Ra-
bobank. Op jaarbasis veel meer dan 
die meerkosten. Gelukkig is door de 
Rabobank toegezegd dat het lokale 
verenigingsleven geen negatieve ge-
volgen zal ondervinden van het ein-
de van het huisbankierschap van de 
Rabo. 

Toch vinden we het jammer dat het 
college besloten heeft het contract op 
te zeggen; zo wordt weer een lokaal 
bedrijf aan de kant gezet. Hoe de co-
financiering gaat lopen voor activitei-
ten van de gemeente, blijft een vraag. 
Maar het is zeer wel voorstelbaar dat 
deze sponsorgelden drastisch terug 
zullen lopen, wat dan toch ook weer 
de lokale verenigingen raakt. Het lijkt 
er op dat het college dit besluit ge-
nomen heeft, zoals een oud spreek-
woord luidt: ‘penny wise and pound 
foolish’. 

Fractie PNL 

LEZERSPODIUM
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Kermis Mariahout Fotograaf: Johan Maas

Bekijk alle foto's op www.mooilaarbeek.nl! 

Afgelopen weekend was het kermis in Mariahout. Jong en oud genoot - tussen de buien door - van de eerste Laarbeekse kermis van dit seizoen.

Laarbeek - Sportregistratie is 
een onderzoek van basisschool-
kinderen in de groepen 3 t/m 8. 
Leerkrachten vragen aan de kin-
deren wat zij structureel elke week 
aan sport doen en wat daarnaast 
hun sportbehoefte is. Afgelopen 
weken zijn Roel van Mook uit 
Lieshout en Jaccy van den Enden, 
Sportcoach/ Jongerenwerker van 
Laarbeek, intensief met de 10 ba-
sisscholen uit Laarbeek in samen-
werking gegaan. 

Doel
Het doel hiervan is om kinderen 
structureel aan het sporten te krij-
gen en voor kinderen die het moei-
lijk vinden om een sport te kiezen 
hulp te bieden om verschillende 
sporten te laten beoefenen. Sport 
en onderwijs willen ze dichter bij 
elkaar brengen, waardoor kinderen 
sport leuk vinden en vooral blijven 
vinden. De activiteiten kunnen wor-
den onderverdeeld in sportprojec-
ten, tussen-naschoolse activiteiten, 
sporten op straat of in de buurt.

Laarbeekse sporten 
Aan het begin van het onderzoek 
hebben Roel en Jaccy elke basis-
school in Laarbeek benaderd om 
van hun leerlingen te registreren 
welke sport zij structureel elke 
week beoefenen en welke sport ze 
graag willen doen. Hun onderzoek 
is gestart vanaf leerlingen uit groep 
3. Daarnaast is zwemles niet mee-
gerekend tijdens het onderzoek. 
De resultaten van het onderzoek 
waren verbluffend! Van alle basis-
schoolkinderen in Laarbeek sport 
maar liefst 85%. Dit is natuurlijk 

een ontzettend hoog aantal! Maar 
daarnaast is er natuurlijk altijd ruim-
te voor verbetering. 

De sporten die in Laarbeek voor-
al worden beoefend zijn erg vari-
erend. In Beek en Donk worden 
vooral voetbal, handbal en tennis 
gespeeld. In Lieshout is dat voor-
namelijk voetbal, tennis en turnen. 
Kinderen uit Aarle-Rixtel doen 
vooral aan voetbal, turnen en hoc-
key. En in Mariahout wordt er voor-
al gevoetbald en korfbal gespeeld. 
Graag willen Roel en Jaccy de kin-
deren in Laarbeek uitdagen om ook 
eens kennis te maken met de ande-
re sporten die in Laarbeek te beoe-
fenen zijn. Zo hebben de kinderen 
ook hun sportbehoefte ingevuld 
wat ze graag in de toekomst willen 
doen. Zo doen onder andere paard-
rijden, kickboks, basketbal en tafel-
tennis het goed bij de Laarbeekse 
jeugd. 
Deze sporten wil menig kind in de 
toekomst gaan beoefenen, of vin-
den het leuk om daar mee bezig te 
zijn. 

Resultaten
Zoals hierboven is vermeld, sport 
maar liefst 85% van de Laarbeekse 
basisschoolkinderen. Daarnaast is 
per kern en per school in Laarbeek 
aangegeven wat het precieze aan-
tal van de sportende kinderen is. 
Ook hier zijn de resultaten verbluf-
fend. Zo sport 93% van alle basis-
schooljeugd in Mariahout. In Beek 
en Donk is dat 81%, in Lieshout 
86% en ook in Aarle-Rixtel sport 
81% van de basisschooljeugd. Dit 
is natuurlijk een prima resultaat!

Deelnemen aan sportactiviteiten
Aan de hand van deze sportregis-
tratie willen zij graag veel sportac-
tiviteiten organiseren en de jeugd 
in Laarbeek onvergetelijke dagen 
bezorgen! Zo organiseren Roel 
van Mook en Jaccy van den Enden 
sportclinics in de zomervakantie van 

2016, waaraan kinderen vrijblijvend 
deel kunnen nemen. Voorbeelden 
van deze clinics zijn onder ande-
ren boksen, tafeltennis, badminton, 
basketbal, tennis, zwemmen bij de 
Drie-Essen en survivallen bij Outdoor 
Laarbeek. In samenwerking met de 
betreffende sportverenigingen in 

Laarbeek worden deze clinics ge-
organiseerd. De kinderen kunnen 
zichzelf inschrijven op deze activi-
teiten door een mail te sturen naar 
jvdenden@vierbinden.nl. De kinde-
ren beleven een leuke en sportieve 
middag, Vol = Vol.

85% Laarbeekse basisschoolkinderen doet aan sport

Sportregistratie Laarbeekse basisscholen

Archieffoto van Laarbeek Sportief (sept. 2015). Een kennismakingsdag met allerlei verschillende sporten

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
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Mooi UIT in Laarbeek

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

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

Hey jij, ben jij die tourkenner?
Heb jij de ideale renners om de 

tour te winnen?
Doe dan mee met het

OMROEP KONTAKT 
TOURSPEL

Kom op en strijd mee.
Durf jij?

Inschrijfformulieren kun je downloaden via 
onze website of afhalen in de studio van 

Omroep Kontakt.

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Tweede Watermaandconcert in 
de Muziektuin 

Beek en Donk – De concertmiddag 
van de Stichting MuziektuinPodium 
staat op zondag 26 juni in het te-
ken van de juni Watermaand. 

De concertmiddag wordt om 13.00 
uur geopend door het Seniorenkoor 
St. Joachim uit Beek en Donk. 
Omstreeks 14.00 uur volgt een 
optreden van de Zwarte Fanfare 
uit Aarle-Rixtel. Om circa 15.00 
uur wordt het programma afge-
sloten met een optreden van de 
band Razzle-Dazzle. Tevens wordt 
die middag in de Muziektuin de 

Kindervrijmarkt gehouden die van-
wege de slechte weersomstandig-
heden tijdens Koningsdag geen 
doorgang kon vinden. 

De Stichting MuziektuinPodium 
nodigt iedereen van harte uit 
deze gratis optredens te komen 
bijwonen. Voor meer informatie 
over de stichting, de optredende 
groepen en de overige concerten 
van dit seizoen, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Zaterdag en zondag muziek en waterplezier

SplasH!! gaat van start
Beek en Donk – De Juni Watermaand 
van Laarbeek gaat haar laatste week 
in, dus is het de hoogste tijd om het 
meest waterrijke evenement van 
deze maand van start te laten gaan. 
Zaterdag en zondag is het SplasH!! 
aan- en in de Zuid-Willemsvaart. 
Muziek, plezier en gezelligheid met 
als middelpunt water, heel veel water. 
Iedereen is er welkom en de entree is 
beide dagen gratis. Alleen dat al is te-
genwoordig uniek te noemen.

De band ‘Five4you’ gaat zaterdag-
avond de tent en omgeving vullen 
met hits uit heden en verleden, afge-
stemd op een breed publiek. Op het 
bijzondere evenemententerrein aan de 
Dijkstraat is het die zomeravond ge-
zellig vertoeven met buren, vrienden, 
familie en/of bekenden. Om 20.00 uur 
is iedereen welkom.

Zondagmiddag staat in het teken van 
allerlei spellen en activiteiten op- en in 
het kanaal. Hoogtepunt wordt de al-
lereerste Botenparade welke om 14.00 
uur van start gaat bij sluis 6. De finish 
is net voor de Beekse brug, bij het 

SplasH!! terrein aan de Dijkstraat. De 
deelnemers komen uit de 4 Laarbeekse 
kerkdorpen en van daarbuiten. Het 
publiek kan zich opstellen langs het 
kanaal aan de kant van het dorp 
(fietspad en kade aan de kant van het 
zwembad). Al vanaf 13.00 uur zijn er 
allerlei activiteiten die iets met water te 
maken hebben. Zo is er een groot spe-
ciaal Watermaand springkussen voor 
de jeugd, het spectaculaire spijker-
broekhangen boven het kanaal, zijn er 
waterfietsen, en kunnen de allerklein-
sten ganzen vissen uit een vijver in het 
kanaal of Juni Watermaand kleurpla-
ten inkleuren. Ook is er een bijzonder 
Watermaand grabbelton. Om 19.00 
uur sluiten de Teugelders de SplasH!! 
deuren.

Archieffoto uit 2015

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

Ze zijn er weer:
De kleurrijke collectie Festival Superdry Zonnebrillen

Nu 10% korting

Bij aankoop van 3 zonnebrillen gratis superdry slippers*
* Zolang de voorraad strekt
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Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

26 JUNI 
11.00 - 19.00 uur

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

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

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 130 personen? Info aan de bar

Wij zijn op zoek naar personeel om ons team in het weekend  
te versterken met de min. leeftijd  van 22 jaar.

Interesse?!
Stuur een mail naar ons met het contactformulier op onze 

website www.cafevanlieshout.nl

80-90 PARTY
Zaterdag 9 juli 80-90 

party back in time, all requests met 
dj’s Kaal en Kammen 

Vanaf 20.30 uur
DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT
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Vacature

Evenementen juni watermaand
www.watermaand.nl

Fietstocht Waterpoortroute

'Leuke fi etsroute langs waterrijke gebieden'
Laarbeek - Zin in een leuke fiets-
route langs waterrijke gebie-
den door Laarbeek en Helmond? 
Keuze tussen routes van 30 of 39 
kilometer. De weersvoorspellin-
gen zijn prima voor een fietstocht. 
Met tussendoor 2x een stop voor 
een kopje koffie en een kop soep.

Zondag kunt u hieraan deelne-
men. Starten is mogelijk in Beek 
en Donk bij Outdoor Laarbeek, 
Parklaan 2, of in Helmond bij Jan 
Visser Museum aan de Keizerin 
Marialaan 5. Er kan gestart worden 
tussen 10.00 en 13.00 uur in Beek 
en Donk of in Helmond.
 
Bij de start krijgt u voor €3,00 een 
routekaart van de fietstocht, kof-
fie bij Outdoor Laarbeek, heerlijke 

soep en gratis entree Jan Visser 
Museum. Mede mogelijk gemaakt 
door Outdoor Laarbeek, Jan Visser 
Museum, Gemeente Laarbeek 
Waterpoort van de Peel.
 
Vorig jaar is deze route officieel 
geopend. Er staan bordjes, zodat je 
de route kan volgen. En dit jaar bie-
den ze graag de gelegenheid aan 
iedereen om deze route te gaan 
fietsen waarbij onderweg genoten 
kan worden van 2x een stop. Bij 
Outdoor Laarbeek voor een kopje 
koffie en bij het Jan Visser Museum 
voor een heerlijke kop soep en gra-
tis entree in het museum. Al vaak 
gezien of langs gekomen, maar 
nog nooit buiten en binnen geke-
ken bij dit Museum, dan is zondag 
de kans hiervoor.

Het Jan Visser Museum is oor-
spronkelijk gericht op het land-
bouwverleden tot voor de mecha-
nisatie. In 1998 is gestart met het 
verzamelen van voorwerpen uit 
de oude ambachten. Machines en 
gereedschappen van de slager, de 
smid en de schoenmaker zijn uit-
gebreid te bezichtigen.
Zeer recent is in een nieuw on-
derkomen op hun terrein aan de 
Keizerin Marialaan het historisch 

materiaal van de gemeente brand-
weer Helmond en diverse bedrijfs-
brandweer-korpsen te bezichtigen.

Bij Outdoor Laarbeek kunt u op 
de binnenplaats genieten van een 
kopje koffie en rondkijken wat 
Outdoor Laarbeek te bieden heeft, 
want het is tevens zondag Open 
dag bij Outdoor Laarbeek.
 
Enkele reacties van mensen die 
de route gefietst hebben: “Leuke 
fietsroute langs plekken waar we 
nog nooit zijn geweest”, “Leuke 
afstand en fijn dat je de keus hebt 
om een extra lus te maken om nog 
9 km. extra te fietsen of niet”, 
“Wat is Helmond en Laarbeek toch 
mooi, prachtige omgeving en na-
tuur, je fietst door prachtig groen”.
 
Er is deze zondag veel te doen in 
Laarbeek, wellicht leuk om een 
combinatie te maken: Vooraf een 
rondje te fietsen en daarna nog an-
dere evenementen of activiteiten 
te bezoeken? Graag tot ziens zon-
dag. Start mogelijk tussen 10.00 
en 13.00 uur.

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

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

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

YC Atelier

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof, Beek en Donk
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

DubbelFrisss
pak 1500 ml.

1.99
kilo 3.98

1.99
kilo 0.80

0.49

5.00
3 doosjes

0.99

5.00
3 pakken

9.49
liter 1.32

2+1
GRATIS

W 25 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 juni 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Nescafé instant mixen
alle soorten

3 doosjes naar keuze

6.15-8.10

Wyborowa 
wodka*

fl es 700 ml.

14.99

Hoppe vieux of 
jonge jenever*

literfl es

14.79

mijn slijterij

Rond wit- of 
tarwebrood
heel, gesneden

1.29

Rundergehakt
500 gram

2.99

Kruimige 
aardappelen
zak ca. 2.5 kilo

2.49

Alle soorten Axe

Heineken bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

14.99

Campina Vifi t drink of Goedemorgen!
pak 330/500 ml.

0.93-1.00

14.79

12.5910.49
liter 14.99

(max. 3 kratten per klant)

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Prijsvoorbeeld: 3 bussen Axe 
dry deodorant dark temptation à 150 

ml. van 10.59 voor 7.06
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Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

In februari 1916 begon aannemer 
Tiemen Berend Schieving uit 
Enschede met de bouw van 
kunstwerken. Dat zijn geen 
standbeelden, maar bruggen, 
duikers en sluizen. Die worden 
gebouwd voordat een kanaal wordt 
uitgegraven. Dat is handig omdat de 
bouwplaats dan nog goed bereikbaar 
is, met weinig wateroverlast.

Schieving bouwde in onze 
gemeenten drie vaste bruggen, een 
ophaalbrug en twee duikers. Hij 
had ingeschreven voor 136.600 
gulden, ruim onder de begrote 145 
duizend gulden. Schieving begon 
in februari 1916 en leverde het 
werk op in december 1918. Hij 

bouwde een woonhuis met teken- 
en directiekamer in de Molenstraat 
te Lieshout. Het staat er nog steeds 
en is verbouwd tot dubbel woonhuis 
met huisnummers 41 en 43.

De vaste bruggen waren boogbruggen 
van gewapend beton. Dat was in 
die tijd nogal revolutionair, maar 
Schieving was een autoriteit op dit 
gebied, die al veel grote constructies 
van gewapend beton had gemaakt. 
De bruggen lagen met de onderkant 
5,40 meter boven het toekomstige 
kanaalwaterpeil. In de verharde 
wegen in Lieshout werden de bruggen 
vijfenhalve meter breed. De Laarbrug 
in Aarle-Rixtel, die in een zandweg 
kwam, werd slechts vierenhalve 
meter. Het draagvermogen van de 
brede bruggen was 22 ton, van de 
Laarbrug 16.

De ijzeren ophaalbrug aan de 
Oranjelaan werd vervaardigd door de 
firma Swarttouw te Schiedam en in 
onderdelen over het water vervoerd 
naar Beek en Donk. Daar werd de 
brug in elkaar gezet op betonnen 
landhoofden. De ophaalbrug had een 
doorvaartbreedte van achtenhalve 
meter en een draagvermogen van 16 

ton. 
In 1895 zei de minister van 
Rijkswaterstaat nog dat hij het 
niet zag zitten dat een kanaal een 
stromende rivier kon kruisen als het 
kanaal veel hoger kwam te liggen 
dan de rivier. Maar door het slim 
aanleggen van dijken en duikers 
lukte dat wel degelijk. De duikers 
in onze gemeenten kwamen te 
liggen in de Reijbroeksche Loop 
en in de Goorloop. Beide duikers, 
die ook van gewapend beton 
zijn, liggen er nog steeds. De 
Goorloop zette vroeger vaak grote 
gebieden onder water. Daarom 
werd bij de Goorloopduiker 
een pomp geplaatst om het 
overtollige water op te pompen 
naar het Wilhelminakanaal en zo 
overstromingen te voorkomen.

De tweede aannemer die hier ten 
tonele verscheen was Willem Smeets 
uit Stratum. Hij nam de kunstwerken 
aan in het Achterbosch, waar een 
dubbelzijdige keersluis moest komen 
met een ophaalbrug. De kosten 
waren geraamd op 206 duizend 
gulden en Smeets was met 209.600 
gulden de laagste inschrijver. Hij 
begon in juli 1916 en leverde het 

werk op in december 1921. De 
ijzeren ophaalbrug kwam ook bij 
Swarttouw vandaan. 

Een dubbelzijdige keersluis is 
bedoeld om tijdens werkzaamheden 
in het kanaal het waterpeil zowel 
voor als achter de sluis te kunnen 
regelen. Met de sluis zorgt 
Rijkswaterstaat voor laag water als 
er bijvoorbeeld aan de beschoeiing 
gewerkt moet worden of als er 
gebaggerd wordt. Bij het bouwen van 
de sluis kreeg Smeets te maken met 
grote wateroverlast door kwelwater, 
waardoor het vijf jaar duurde 
voor hij klaar was. De pompen 
konden het opstijgende water niet 
verwerken. Pas toen er in totaal 770 
m2 stortebed op de bodem van de 
bouwput was aangebracht, slaagde 

Smeets erin de kwel te stoppen. 
Dat stortebed bestond uit een 15 
cm dikke laag riet met daarop twee 
elkaar kruisende lagen van twijgen, 
verzwaard met puin. De sluisdeuren 
werden ter plekke vervaardigd. In 
het Achterbosch werd daarvoor een 
loods met een woonkeet gebouwd. 
In die keet woonde de meester-
timmerman met zijn gezin. Smeets 
bouwde in de Deense Hoek een grote 
directiekeet die er nog steeds staat 
en inmiddels ook verbouwd is tot het 
dubbel woonhuis, met huisnummers 
3 en 5.

De vijf bruggen hebben dienstgedaan 
tot 1940. Toen werden ze door het 
Nederlandse leger opgeblazen in een 
poging de Duitsers tegen te houden. 

1916 - 2016

werk op in december 1921. De 
ijzeren ophaalbrug kwam ook bij 

Smeets erin de kwel te stoppen. 
Dat stortebed bestond uit een 15 

Eerst de kunstwerken

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

De deuren van sluis V

Mobiele telefoons, tafels, stoelen, fi etsen en een kassa uit het water gehaald

Duikers maken kanaal Aarle-Rixtel schoon

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

Zondag 3 juli gesloten

Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Vrijwilligers van de 
duikverenigingen Discovery Dive, 
Aquarius Helmond en Dive Star 
hebben afgelopen zaterdag meege-
holpen om allerlei rommel die op de 
bodem van het Aarlese kanaal lag, 
op te ruimen.

Dit evenement werd georganiseerd 
door Stichting Duikteam Laarbeek, 
met medewerking van Gemeente 
Laarbeek en Rijkswaterstaat. En de 
geweldige medewerking en inzet 
van de jeugd van Scouting Beek en 
Donk en het Gilde Sint Margaretha. 
Een geslaagde dag, omdat er veel 
leuke verassingen letterlijk boven 
water zijn gekomen zoals; Kassa 
(helaas zonder geld), mobiele te-
lefoons, wegbakens, fietsen. Maar 
nog veel meer rommel zoals plastic 
zakken,  tafels, stoelen, reclamebor-
den, buizen, etc.

De pleziervaart en omwonenden heb-
ben ook hun medewerking gegeven, 
om het tot een geslaagd evenement 
te maken. Want iedereen was toch wel 
benieuwd wat er zowel naar boven 
zou komen. Sommige schippers van 
de aanwezige pleziervaart, maakte ook 
dankbaar gebruik, om eens onder hun 
boot te laten kijken. Of er wat in de 
schroef zat, en hoe hun schip er onder 
water uit zou zien. Hierbij hebben de 
duikers nog plastic uit een schroef ge-
haald en waterplanten verwijderd.

Omdat er niet veel meer gevaren wordt 
op dit deel van het kanaal, woekeren 
de waterplanten onder water, tot wel 2 
meter hoog. Maar dat geeft weer be-
schutting aan de aanwezige vissen die 
gezien zijn door de duikers zoals karper, 
snoek, snoekbaars, baars en voorn.

Aanwezige belangstellende bezoekers 
hebben veel vragen gesteld aan de dui-
kers, of het niet gevaarlijk is, en of de 

duikers wat kunnen zien onder water. 
Maar ook hoe de duikapparatuur werkt 
en waar ze een opleiding voor duiken 
kunnen volgen.

De duikers hebben het evenement 
voor het 2e jaar als zeer leuk en nuttig 
ervaren, en zien ernaar uit om volgend 
jaar nogmaals ergens in de gemeente 
Laarbeek hun bijdrage te leveren aan 
dit evenement. Eén van de doelstellin-
gen van Stichting Duikteam Laarbeek 
wordt hiermee verwezenlijkt. 
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Lieshout - Het Sounds of Caecilia XXL-
jubileumweekend nadert snel. Een van 
de ‘te vieren’ feestjes is het 60-jarig ju-
bileum van de slagwerkgroep. De toen-
malige drumband werd in 1956 opge-
richt. Voor St. Caecilia is het overigens 
dubbel feest. Ook de vereniging zelf 
viert in het weekend van 8,9 en 10 juli 
dat het 140 jaar geleden opgericht werd. 

Zestig jaar oud is de Slagwerkgroep van 
Harmonie St. Caecilia. Het orkest begon 
als drumband, maar die naam doet het 
orkest al een flinke tijd tekort. Was het 
vroeger vooral ongestemd slagwerk zo-
als snaredrums waarop gespeeld werd. 
Tegenwoordig heeft het orkest de be-
schikking over tientallen slagwerkinstru-
menten. Van kleine percussie-instrumen-
ten tot de gigantische basmarimba, maar 
ook remschijven of olievaten worden 
gebruikt om mee te musiceren.

Wat de slagwerkgroep van harmonie St. 
Caecilia allemaal in huis heeft gaan ze 9 
juli laten zien op de overvolle zaterdag-
avond van het jubileumweekend. Alles 
wordt uit de kast getrokken voor een 
spectaculaire show. De slagwerkgroep 

speelt van 19.00 tot 20.00 uur. Rond het 
optreden van de slagwerkgroep is ook de 
finale van de Dorpenbattle, Lieshout vs 
Mariahout. De avond wordt afgesloten 
door de topband STOOT! Toegang voor 
deze dag is gratis. 

VESTIGINGSMANAGER
Functieomschrijving:
Als vestigingsmanager help je niet alleen klanten bij het samenstellen van hun keuken, 
je bent ook verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken in de showroom en 
voor een team van keukenadviseurs.

Profi el:
Aantoonbare ervaring in de keukenbranche en kennis van keukens is een absolute must. 
Het is belangrijk dat je beschikt over een helikopterview en dat je in staat bent leiding 
te geven aan een team van adviseurs en hun op een juiste manier weet te motiveren.

KEUKENADVISEUR
Functieomschrijving:
Als keukenadviseur help je klanten bij het samenstellen van hun keuken. 
Luister je naar hun wensen, behoefte en budget en weet je dit om te zetten 
naar een passend ontwerp en order.

Profi el:
Ervaring in de keukenbranche helpt, maar is geen pre. Tevens ben je gedreven, 
ben je communicatief sterk en werk je graag in een team. 

Spreekt een van deze functies je aan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@keukenhal.nl. 

KeukenHal blijft groeien. Voor nieuw te openen vestigingen in Zuidoost-Brabant zijn wij op zoek naar ambitieuze en gedreven mensen 
om ons team te versterken. Interesse in een van de onderstaande functies? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten!

ERVAREN KEUKENMONTEUR 
Functieomschrijving:
Voor het plaatsen van keukens in de regio zoeken wij ervaren keukenmonteurs. 
Na een inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag, waarbij je een bedrijfswagen 
tot je beschikking krijgt. 

Profi el:
Je bent kwaliteitsbewust en klantgericht. Fysiek ben je sterk en heb je twee 
rechterhanden. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent in het bezit van rijbewijs B, 
ervaring in het plaatsen van keukens is een pre. 

LEERLING KEUKENMONTEUR
Functieomschrijving:
Als leerling keukenmonteur krijg je bij ons de kans om je te ontwikkelen als 
volwaardig keukenmonteur. Je loopt eerst mee met een ervaren monteur om 
het vak onder de knie te krijgen.

Profi el:
Je hebt affi niteit met interieurbouw of net de opleiding interieurbouw afgerond. 
Eerdere ervaring in het plaatsen van keukens is geen pre. Je bent leergierig, werkt 
secuur en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .  W W W . K E U K E N H A L . N L

Spreekt een van deze functies je aan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@keukenhal.nl. 

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .  

KOM WERKEN BIJ 
KEUKENHAL!

Van drumband naar slagwerkgroep

Slagwerkers St. Caecilia vieren 60-jarig jubileum

Speciaal en gratis vervoer naar jubileumzondag 
Sounds of Caecilia XXL
Lieshout – Harmonie St. Caecilia ver-
zorgt op zondagmiddag 10 juli speciaal 
vervoer voor ouderen en mindervali-
den van en naar haar jubileumfeest. De 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie 
viert van 8 tot 10 juli groots feest van-
wege de jubilea van de slagwerkgroep 
(60 jaar) en van de vereniging (140 
jaar). 

De zondagmiddag staat in het teken 
van concertwedstrijden en om iedereen 
de mogelijkheid te bieden om daarvan 
te genieten rijdt er speciaal vervoer. Het 
gratis vervoer wordt mogelijk gemaakt 
door de Zonnebloem afdeling Lieshout, 
Dorpsraad Lieshout en Zorg om het 
Dorp Mariahout in het kader van de 
burgerinitiatief bijdrage. 

De bus is bedoeld voor mensen die niet 
de mogelijkheid hebben om op eigen 
gelegenheid naar de feesttent op het 
Floreffeveld te komen. De zondagmiddag 
is juist erg geschikt om rustig, onder het 
genot van een hapje en een drankje te 
genieten van topmuziek uit de regio. Op 
het podium orkesten met een licht en op 
show gericht programma. Ook het eigen 
harmonieorkest speelt de hoogtepunten 
van haar promsprogramma.

De feesttent opent om 11.30 uur haar 
deuren met vanaf 12.00 uur een optre-
den van het seniorenorkest. De deel-
nemende orkesten zijn: St. Caecilia 
Lieshout/Mariahout, Harmonie O&U 
Beek en Donk, Fanfare St. Lucia De 
Mortel, Fanfare St. Cecilia Zijtaart en 
Harmonie Phileutonia Helmond. Tijdens 

de orkestwisselingen spelen de oplei-
dingsorkesten van St. Caecilia. De prijs-
uitreiking is tussen 19.00 en 19.30 uur.  

Wilt u opgehaald worden? Opgeven 
kan via de zonnebloem bij Mw. Jolanda 
Jacobs: m.jacobs40@chello.nl of tel. nr. 
0499-423610 na 18.00 uur. Deelnemers 
kunnen ook gebruik maken van een ar-
rangement met twee koffie en een appelf-
lap. Als u terug naar huis wilt wordt u met 
het eerstvolgende ritje teruggebracht. 

Harmonie St. Caecilia heeft als doel tij-
dens het weekend zo veel mogelijk men-
sen te laten genieten van verschillende 
activiteiten. De vereniging hoopt met de 
vervoersactie ook de laatste drempel om 
naar het concert van zondag te komen 
weg te nemen.

WWW.TOTAALSERVICELAARBEEK.NL
De Stater 6  | Lieshout | 0499 - 423296

.TOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NL
 0499 - 423296

AALSERVICELAARBEEK.NLAALSERVICELAARBEEK.NL

Door de werkzaamheden aan de 
Europalaan in Nuenen wordt er 
in de avondspits extra drukte ver-
wacht op de Sterrenlaan en de 
Kennedylaan in Eindhoven. De reis-
tijd op de route Eindhoven - Nuenen 
- Gerwen - Laarbeek - Gemert kan 
hierdoor toenemen. Als u vertra-
ging wilt vermijden, dan kunt u het 
beste buiten de avondspits om rei-
zen of als dat onmogelijk is, zo veel 
mogelijk gebruik maken van fiets of 
openbaar vervoer.
 
De gemeente Nuenen wil het ge-
bruik van de bus stimuleren. Daarom 

worden kosteloos abonnementen 
voor automobilisten ter beschik-
king gesteld. Met dit abonnement 
kunt u gratis reizen op de lijnen 6, 
21, 22, 121 en 122. Heeft u inte-
resse? Bij het sportpark van RKGSV/
Kerkakkers te Gerwen kunt u par-
keren en zich opgeven. U krijgt dan 
meer informatie over de voorwaar-
den. U kunt zich daar laten registre-
ren van maandag 27 juni tot en met 
woensdag 29 juni tussen 7.00-9.00 
uur en 17.00-18.00 uur. Let op: er 
is slechts een beperkt aantal gratis 
abonnementen beschikbaar en op 
= op.

Alternatief vervoer tijdens 
werkzaamheden aan de 
Europalaan Nuenen

Advertorial
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Daltonbasisschool 't Otterke bezoekt van 
Abbemuseum

OBS Het Klokhuis goes 008 in Boekel

Beek en Donk - De kinderen van groep 
5 en 6 van ’t Otterke hebben afgelopen 
week een bezoek gebracht aan het van 
Abbemuseum in Eindhoven. 

Dit bezoek sloot prima aan bij het kunst-
project waaraan de kinderen de afge-
lopen weken zo enthousiast hebben 
gewerkt en waaraan een mooie tentoon-
stelling was verbonden. In het museum 
kregen de kinderen een museumles. 
Tijdens deze les bezochten de kinderen 
in groepen het museum en ze kregen 
een praktische opdracht om direct mee 
aan de slag te gaan. Kinderen mochten 
vragen stellen en werden erg betrokken. 
Erg leuk was het om naar de kunst in het 
museum te kijken, om naar de uitleg te 
luisteren en om opdrachten uit te voeren. 

De kinderen zijn weer een ervaring rijker 
en hebben weer van alles wat geleerd op 
gebied van kunst en cultuur. 

Beek en Donk/Lieshout - De kinderen 
uit groep 8 van OBS Het Klokhuis zijn 
afgelopen week drie dagen op kamp ge-
weest in Boekel. Het kamp stond dit jaar 
in het teken van James Bond, 008. 

Op dinsdagochtend vertrokken alle kin-
deren vol enthousiasme en stiekem een 
beetje spanning op de fiets richting de 
scoutingblokhut in Boekel. Eenmaal daar 
aangekomen, de een wat sneller dan de 
ander, stond een uiterst strenge snoep-
controle de kinderen op te wachten. Een 
voor een moesten ze door een detectie-
poortje om hun bagage te laten checken 
op mee gesmokkeld snoepgoed. Helaas 
voor een aantal kinderen ging het poor-
tje af en werd de bagage grondig door-
zocht. Daar vond de leiding een flinke 
lading illegaal snoep wat absoluut de 
locatie niet in mocht en direct in beslag 
werd genomen!

Het hele kamp heeft verder in het teken 
gestaan van missies en spelletjes om zo-
veel mogelijk kampies verdienen om op 
donderdag uit te kunnen geven tijdens 
een veiling. Van een ruilspel door het 
dorp tot bowlen bij Nia Domo. Van een 
karaoke tot aan een chique diner met 
casinoavond waar de kinderen in hun 
mooiste kleding over de rode loper het 
‘restaurant’ mochten betreden. Ze wer-
den op hun wenken bediend en genoten 
van een 5-gangen diner met een spet-
terende ijstaart als toetje. De laatste dag 
hebben ze afgesloten met een excursie 
door de fabriek van Bavaria en een ech-
te veiling om de verdiende kampies op 

te maken. Kortom; een kamp om nooit 
te vergeten en om nog lekker over na te 
dromen.

Alle begeleiders die zijn mee geweest; 
super bedankt voor jullie hulp!

De kinderen van OBS het Klokhuis wisten zich goed te vermaken tijdens het schoolkamp

Probeer je grenzen te verleggen!
Survivallen voor jeugd in de zomervakantie
Beek en Donk - Wil je gezellig met 
je vrienden en vriendinnen tijdens 
de zomervakantie komen survival-
len? Schrijf je dan in.

Het survivallen vindt plaats bij 
Outdoor Laarbeek, gelegen aan 
Parklaan 2 te Beek en Donk. Je 
kan hier terecht op woensdag 3 en 
woensdag 17 augustus, van 14.00 
tot 16.00 uur. Doelgroep is van 9 
tot en met 12 jaar. Je betaalt slechts 
€5,00 per persoon, per keer.

Inschrijven kan tot een week voor-
af. Dit kan door een mail te stu-
ren naar jvdenden@vierbinden.nl. 
In de mail zet je je naam, school, 
groep, telefoonnummer, mailadres 
en datum van de activiteit. Kom 
gezellig ‘s middags met elkaar sur-
vivallen, ga zelf de uitdaging aan 
en verleg je grenzen. Hopelijk tot 
dan.

Survivallen bij Outdoor Laarbeek

Halve finalist!
Autobedrijf SARO hoort bij de top 10 

van autobedrijf van het jaar 2016 -2017

Genomineerd voor Autobedrijf van het jaar.

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Agrariers:
Is uw maisperceel ook dichtgeslagen door de regenval?

Wij hebben de mogelijkheid uw mais te schoffelen, met 
of zonder rij bemesting.

Voor informatie:
Loonbedrijf G. Kanters
Tel: 0413-209709   06-22773371 
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Boerdonk - 19 Dames verzamelden 
zich op vrijdag 10 juni bij D’n Hazenpot 
voor het fietsweekend van Vrouwen 
van Nu Boerdonk. De fiets helemaal 
nagekeken, de banden opgepompt, de 
fietstassen vol, met voor de zekerheid 
toch ook maar het regenpak daarin. 

Eenmaal op pad merkten ze al dat het 
weer hen goedgezind was, het zonne-
tje brak door, dus de jassen konden uit. 
Elly en Anja hadden een prachtige route 
uitgestippeld die de dames via Deurne 
leidde naar De Peel. Vanaf de fiets 
genoten ze van de mooie omgeving 
rondom Griendtsveen en Helenaveen. 
Daar werd de lunch genuttigd bij een 
zeer gastvrije dame die spontaan haar 
achtertuin openstelde en voor koffie en 
thee zorgde. In haar winkeltje met cu-
riosa werd nog een mooi Mariabeeldje 
op de kop getikt, dat zou hen bescher-
men tijdens de verdere reis. 

De route werd vervolgd en ze fietsten 
het Limburgse land binnen om uitein-
delijk aan te komen bij hun overnach-
tingsadres in Horn: hotel De Abdij. Een 
gezellig en authentiek hotel, met de 
sfeer van de nonnen die daar vroeger 
woonden. Het diner smaakte prima na 
een dag in de buitenlucht.

In de avond werd Horn verkend, en een 
aantal dames trokken de Maas over 
voor een avondje Roermond. Op het 
terras was het nog lang gezellig, maar 
om voor de terugreis toch weer fit te 
zijn keerden ze net voor twaalven terug 

naar het hotel. Daar waren de meeste 
dames snel in diepe rust.         

In de ochtend stond een uitgebreid 
ontbijt klaar, wat ieder zich goed liet 
smaken. Er moest immers een goede 
bodem gelegd worden voor weer een 
dag fietsen. Dit keer ging de route door 
het glooiende land en mooie bossen 
van Rochel. Op tijd stoppen voor kof-
fie en vlaai, genietend van het mooie 
weer. Voor de lunch legden ze aan bij 
Hoeve Willem III, waar ze getrakteerd 
werden op ijs wat zij daar ambachtelijk 
bereiden. 

De tocht werd vervolgd en Maria had 
nog steeds goed voor de dames ge-
zorgd. De voorspelde regen bleef 

helemaal uit.  Na 2 dagen fietsen zou je 
denken dat de gespreksstof ondertus-
sen wel op was, maar niets was minder 
waar. Waar ze langs kwamen merkten 
de mensen hen zeker op door het ge-
buurt van de dames.

De route ging langs nog meer mooie 
plekken, maar het eindpunt kwam toch 
langzaam in zicht: Boerdonk. Op het 
gezellige terras van ’t Mirakel werd het 
fietsweekend afgesloten, waarna de 
meesten toch wel wat moe, maar heel 
tevreden op huis aan gingen. Het was 
een geweldig weekend, met ontzettend 
mooie routes en veel plezier samen. 
Zeker voor herhaling vatbaar, volgens 
degene die mee hebben gefietst.

MooiBoerdonk

De gezelligste 
jaarmarkt van 
Nederland!

Groots genieten van:
-Meer dan 375 kramen
-Live muziek
-Oergezellige terrassen
-Ruim 100 winkeldeuren 
die voor u open staan!

zondag 26 juni

Meer informatie: www.natuurlijksintoedenrode.nl of www.facebook.com/natuurlijksintoedenrode
Deze organisaties laten u genieten op de Jaarmarkt: Rooi2000, Horeca Rooi, Centrummanagement en Natuurlijk! Sint-Oedenrode

 10:00 tot 17:00 uur. 

Natuurlijk! Sint-Oedenrode 
Jaarmarkt dit jaar nog groter!

Op  zondag 26 juni is het cen-
trum van Sint-Oedenrode weer 
het decor voor een van de groot-
ste en gezelligste jaarmark-
ten van Nederland. Wie er op 
zondag even lekker tussenuit 
wil, mag deze jaarmarkt in Sint-
Oedenrode zeker niet missen. 
Een jaarlijks  terugkerend eve-
nement voor jong en oud. Om 
10.00 uur in de ochtend ope-
nen de ruim 250 kraamhouders 
hun winkels op planken voor 
de verwachtte vijftienduizend 
bezoekers. Met een aanbod va-
riërend van kleding en boeken 
tot cosmetica, planten, fruit en 
zonnebrillen, probeert iedere 
kraamhouder de langs slenteren-
de menigte voor zich te winnen. 

Ook de echte standwerkers, die 
slechts één product op een ludie-
ke manier aan de man proberen 
te brengen, zijn dit jaar van de 
partij. Of het nu lijm of schoen-
poets is, het valt niet te ontken-
nen dat het een kunst  is hoe deze 
standwerkers hun waar aan de 
mens brengen. Uiteraard hebben 
ook Rooise winkeliers alles uit de 
kast gehaald om hun winkel te 
promoten. Alle winkels zijn deze 
dag geopend en er zijn leuke ac-
ties voor de consumenten.

Ook de muziek reden genoeg om 
de Jaarmarkt te bezoeken. Op 
het kerkplein, dat speciaal is om-
gedoopt tot muziekplein, zorgen 
verschillende bands en groepen 
voor een muzikale omlijsting van 
de dag. Diverse muziekverenigin-
gen, kapellen en smartlappenko-
ren maken hun opwachting op 
het podium voor de kerk. De gro-
te terrassen in het centrum van 
Sint-Oedenrode bieden uitkomst 
wanneer de benen uitgeput ra-
ken. De kinderen kunnen zich 
vermaken met een ritje op de 
echte pony’s óf de houten pony’s 
in de draaimolen.

Dat de Rooise jaarmarkt al jaren 
een begrip is in de weidse omtrek 
blijkt wel uit het feit dat diverse 
marktkooplieden al ruim 40 jaar 
deelnemen aan dit evenement, 
evenals de jaarlijks terugkerende 
oude ambachten zoals manden-
vlechten en stoelen matten.

De Rooise Jaarmarkt vindt 
plaats in het centrum van Sint-
Oedenrode.  De Jaarmarkt begint 
om 10.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Er is 
voldoende gratis parkeergele-
genheid in de omgeving van het 
centrum.

AdvertorialFietsweekend Vrouwen van Nu Boerdonk

Boerdonk A1 steunt Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang

Boerdonk - Tijdens een voetbaltoernooi van de 
A-jeugd in Venhorst, wist Boerdonk A1 de 2e 
prijs te behalen. 

Zij kregen daarbij een geldbedrag van €25,00, die 
zij mochten besteden aan een zelf gekozen doel. 

Boerdonk A1 heeft het geldbedrag geschonken 
aan Stichting Algemeen Boerdonks Belang. Een 
leuke verrassing, het geldbedrag wordt zeker 
goed besteed! Bedankt namens alle bestuursle-
den van Stichting Algemeen Boerdonks Belang!

Boerdonk – Voor de vierde keer wordt gestreden 
om de enige echte kampioenstitel Boerengolf. 
De kampioenschappen vinden op zondag 17 juli 
plaats bij Sport- en Spelboerderij Leekzicht in 
Boerdonk. 

Alle Boerdonkenaren, jong en oud, zijn van har-
te uitgenodigd om deel te nemen. Er worden 
korte en lange routes uitgezet voor kinderen en 
volwassenen, dus voor ieder wat wils. Uiteraard 
zijn er prijzen te winnen door de deelnemers, 
in drie categorieën: kinderen, dames en heren. 
Afgelopen jaar mochten Arjen van Berlo (heren), 
Anneke Okhuijsen (dames) en Thijs van Houtum 
(kinderen) zich de grote kampioenen noemen. 

Lukt het hen 
om de wissel-
trofee te ver-
dedigen, of 
gaat er iemand 
anders met deze felbegeerde klomp naar huis?  
 
Ben jij een Boerdonkenaar en wil je strijden voor 
de kampioenstitel, geef je dan op met het op-
gaveformulier dat wordt verspreid in de brieven-
bussen. Doe je niet mee met de boerengolf, dan 
ben je uiteraard toch van harte welkom om de 
deelnemers aan te moedigen! Onder het genot 
van een hapje en een drankje wordt het zeker 
een geslaagde middag. 

Strijd jij mee voor Kampioenstitel 
Boerengolf?!
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Beek en Donk – Het levert iedere keer 
weer geweldige wedstrijden op, de 
ouder-kind avond. Afgelopen vrijdag 
kwamen er veel vaders en moeders, 
maar ook broers, zussen en opa’s 
en oma’s mee met de jeugdleden 
van Badminton Club Mixed. Dit jaar 
nieuw zijn natuurlijk de Mini’s. En ook 
die gingen fanatiek in de weer met 
hun ouders. 

Zoals iedere training begint ook deze 
avond met een warming-up. Bij de 
Mini’s was dat een vorm van tikkertje. 
Net als de kinderen gaan de ouders 
dan ook meteen fanatiek van start. Ze 
komen er na 10 minuten achter dat 
het toch wel vermoeiend is. Zeker als 
ze kruipend, springend en huppelend 
over de baan gaan. De oudere kin-
deren gaan na de warming-up wed-
strijdjes spelen. Ouders die bijna nooit 
badmintonnen hebben het zwaar. Ze 
merken dat hun kind veel heeft ge-
leerd het afgelopen seizoen en pro-
beren elke shuttle te halen. Dat levert 
vast en zeker de nodig spierpijn op. 
Het was een drukbezochte en hele 
leuke avond die volgend seizoen weer 
een vervolg krijgt.

Einde-seizoensactiviteiten 
Het seizoen is bijna afgelopen en 
de zaal sluit binnenkort voor de 

zomervakantie. Er staat echter nog van 
alles op het programma bij BC Mixed. 
Zo is er op 7 en 8 juli weer de jaarlijkse 
uitwisseling met BC de Ganzeveer uit 
Aarle-Rixtel. Op donderdag 7 juli is BC 
Mixed uitgenodigd in De Dreef en een 
dag later komen de badmintonners 
van Ganzeveer naar D’n Ekker. Dat 
wordt ongetwijfeld weer gezellig. 

Een week later, op vrijdag 15 juli wordt 
bij BC Mixed voor de senioren het sei-
zoen officieel afgesloten. In de kantine 
worden dan de beste competitiespeler- 
en speelster gehuldigd en de winnaar 
van de Mixed Manager bekendge-
maakt. En uiteraard worden er nog 
wat mensen bedankt. Dit onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Op 22 juli sluit de jeugd het seizoen 
af met de traditionele apenkooi en de 
senioren spelen een husseltoernooi. 

Nieuw seizoen: zaal 2 weken eerder 
open
Anders dan andere jaren gaat de zaal 
in het nieuwe seizoen twee weken eer-
der open. De eerste speelavond is dus 
op vrijdag 26 augustus. De mensen 
die niet op vakantie gaan of al terug 
zijn kunnen daardoor al eerder komen 
badmintonnen. 

Kijk voor meer info over BC Mixed 
en data van alle activiteiten op 
www.bcmixed.nl en volg de vereniging 
op Facebook, Twitter en Instagram. 

biljarten

badminton

Sportend Laarbeek
Badminton Club Lieshout druk 
met voorbereidingen

Lieshout - Met twee seizoensafsluitin-
gen heeft Badminton Club Lieshout de 
focus staan op de beëindiging van het 
lopende seizoen. Toch wordt er ook al 
vooruit gekeken en zijn de aanmeldin-
gen verzonden voor de competities, 
die in het seizoen 2016/2017 georga-
niseerd gaan worden. Zo is de vereni-
ging niet alleen bezig met de afsluiting 
van het huidige seizoen, maar óók met 
de opstart van het nieuwe seizoen.

Seizoensafsluiting Senioren
De senioren van Badminton Club 
Lieshout sluiten op zaterdag 25 juni het 
seizoen 2016/2017 af met een extra 
activiteit. Marianne Arends, Frans van 
Waardenburg en Hennie Arends heb-
ben dan weer een gezellige bijeenkomst 
georganiseerd die dit jaar in én om 
de kantine van Sporthal ‘de Klumper’ 
plaats vindt. Tijdens de bijeenkomst is 
er natuurlijk van alles te doen én wordt 
er gezorgd voor de inwendige mens. 

Seizoensafsluiting jeugd
Ondanks dat er nog wel enkele speel-
dagen ingepland zijn sluit ook de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
het seizoen met een extra activiteit af, 
De jeugdbegeleiding houdt onder lei-
ding van Tim van Bommel en Bianca 
Heuvelmans weer een leuke activiteit. 
Op 2 juli vindt de activiteit plaats en 
wat de inhoud is, mag nog niet verklapt 
worden. Deelname aan deze extra ac-
tiviteit is natuurlijk voorbehouden aan 
de jeugdleden van Badminton Club 
Lieshout.

Laatste speelavond
Net als de seizoensafsluitingen komt ook 
de laatste speelavond van het seizoen 
2015/2016 in zicht. Op woensdag-
avond 20 juli is de laatste speelavond. 
Daarna is de sporthal enige tijd gesloten 
en Badminton Club Lieshout op vakan-
tie. Op woensdag 7 september worden 
de rackets weer tevoorschijn gehaald 

om de eerste speelavond van het nieu-
we seizoen, het seizoen 2016/2017, te 
vieren. 

Competitie
Ook voor de jeugd worden volop 
plannen gesmeed voor invulling van 
de competitie in het komende seizoen 
2016/2017. In eerste instantie was het 
plan om één team in te schrijven in de 
U11-klasse (tot en met 11 jaar), maar bij 
nader inzien heeft de trainer en jeugd-
begeleiding besloten dat team niet in te 

schrijven. Dit in verband met de té be-
perkte bezetting. Het team in de U15-
klasse (tot en met 15 jaar) wordt wél 
ingeschreven zodat Badminton Club 
Lieshout met één team in de jeugdaf-
delingen vertegenwoordigd is. Eerder 
was al besloten dat de senioren ook 
met één team in de districtscompetitie 
vertegenwoordigd zijn. Daarnaast gaan 
nog twee seniorenteams deel nemen 
aan de midweekcompetitie, waarmee 
het totaal op vier komt.

Badminton, een leuke sport voor jong én oud!

Biljartclub 't Centrum zoekt 
nieuwe leden
Beek en Donk - Bij biljartclub 't Centrum 
uit Beek en Donk is plaats voor enkele 
nieuwe leden om in competitieverband 
te biljarten. Ben je 55+, minder valide of 
gepensioneerd en woonachtig in Beek 
en Donk? Meld je je dan aan voor 1 juli, 
dit in verband met de klasse indelingen. 

Op dinsdag 28 juni is er een inloopmiddag 

voor eventuele nieuwe spelers, aanvang 
13.30 uur. Nieuwe competitie libre start 
begin september 2016. Er wordt gebil-
jart op maandag- en/of dinsdagmiddag 
in het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. Voor meer inlichtingen kunt u 
terecht bij het secretariaat van de biljart-
club, Ad de Koning, tel. 0492-362304/ 
06-27414833.

Ouder-kindavond druk bezocht 

Seizoenseinde bij BC Mixed met veel activiteiten
Ouders en mini’s in actie tijdens ouder-kindavond 

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

Met deze titel kunnen we de twee grote 
voetbaltoernooien samenpakken, die op 
het moment hun poulefase beëindigd 
hebben. In de V.S., Amerika, speelt zich de 
Copa América af en in Frankrijk weten we 
dat daar de Europese Kampioenschappen 
gespeeld worden. Uiteraard zonder 
Oranje, maar dat wisten we al, enkele, 
niet voetbalminnende supporters daar 
gelaten. De knock-out fase komt eraan 
en de prijzen zijn al verdeeld, toch?
Op louter voetbalplezier, inzet en 
getoonde kwaliteit en vooruit willen 
voetballen, kunnen we Argentinië en 
Kroatië naar voren schuiven, al ware 
het nu al de kampioenen! We zien in 
het verre Amerika dat daar al favorieten 
gesneuveld zijn, o.a. Uruquay en Brazilië, 
waarbij het in Frankrijk ook huilen met de 
pet op is.
Argentinië is wél op dreef, met in de 
hoofdrol wél een vedette, Messi.  Hij 
steelt elke wedstrijd de show en sleepte 
daardoor ook zijn land naar de finale, 
na een ferme zege van 4-0 tegen het 
gastland. Voorwaar geen garantie dat 
de titel gepakt gaat worden, maar de 
honger er naar is bij de Argentijnen heel 
erg groot.
Dan het voetbal in Frankrijk onder de loep 
nemend!
Landen die nog nooit een groot toernooi 
gespeeld hebben, meten zich gemakkelijk  
met de zogenaamde Groten of verliezen 
twee keer, winnen hun laatste pot en 
doen weer gewoon mee in de achtste 
finales. Waanzin! 
Belachelijk dat op deze manier de 
'kleintjes' groot worden! Maar zijn er nog 
wel kleintjes? Het kan straks zo maar zijn, 
dat een land, wat alleen maar verdedigt 
en de ballen naar voren rost ( u vult ze zelf 
maar in) bij de laatste vier gaat eindigen 

of zelfs de finale weet te bereiken en te 
winnen.
Het voetbal kent een keerpunt! Men gaat 
al denken, mede ook door de afgelopen 
Champions Leaque, dat verdedigen een 
effectieve manier is om prestaties neer 
te zetten. Een heel slechte gedachte 
als je het mijn vraagt, maar bewijs het 
tegendeel maar eens. Dat kun je alleen 
maar doen door het ook te laten zien, 
door te winnen met aanvallend voetbal, 
op de helft van de tegenstander. Maar 
wie kan dat nog tegenwoordig, welk land 
laat dat nú zien? Men is óf te schijterig 
om te willen aanvallen, óf men heeft de 
kwaliteit eenvoudigweg niet in huis.
Kijk maar eens naar de vedetten! Die 
spelen meestal in de frontlinie, maar wie 
geeft hier thuis? Natuurlijk ook afhankelijk 
van teammaats en tactiek, toch kunnen 
zij niet het verschil maken. Ben dan ook 
heel erg benieuwd wat het verder met 
het EK gaat worden. Hoop stiekem op 
een ' niet verwachte'  winnaar en een titel 
van formaat voor die vlo uit Argentinië, 
die op het moment als enige vedette, zich 
ook als een vedette laat zien!
Nog veel plezier allen met het E.K., wat 
moeilijk valt zo, met geen Oranje op de 
tribune. Hoewel, ik heb al wel genoten 
van de uitgedoste 
fans, die zich wel 
hebben gedragen 
en er een feest van 
maken...
"hé Jude"...

R. van den 
Enden

van de uitgedoste 
fans, die zich wel 
hebben gedragen 
en er een feest van 

"hé Jude"...

R. van den 

Copa Európa!
COLUMN

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

10% KORTING 
IN DE MAAND JUNI 
(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

OPENINGSTIJDEN
IEDERE ZATERDAG OPEN 

VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 22 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 20:00

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:30 16:15 19:45

Angry Birds: De film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

DONDERDAG 23 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Now You See Me 2: 
20:00

VRIJDAG 24 JUNI 2016 

Angry Birds: De film 3D: 16:00

Now You See Me 2: 
16:00 19:00 21:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
16:00

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 16:00 18:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:00 21:45

Bad Neighbours 2: 
21:30

Warcraft: The Beginning 3D: 21:30

ZATERDAG 25 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:00 21:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15  18:45

Angry Birds: De film 3D: 13:30 15:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
16:00 19:00 21:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 19:00

Bad Neighbours 2: 
21:30

Warcraft: The Beginning 3D: 21:30

ZONDAG 26 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:15 16:00 19:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 13:15

Angry Birds: De film 3D: 13:30 15:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

The Junglebook 2D: 
15:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
16:00 19:30

Bad Neighbours 2: 
19:45

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

MAANDAG 27 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:45

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

DINSDAG 28 JUNI 2016

Warcraft: The Beginning 3D: 19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 3D: 19:45 

Now You See Me 2: 
20:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 20:00

WOENSDAG 29 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
13:30 16:15 19:45

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 16:00

Angry Birds: De film 3D: 13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Resurgence 3D:  
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

handboogschietenvissen

Henk van der Vegt haalt 6 kilo vis uit het water

Oudere garde domineert 2e wedstrijd witvissen
Beek en Donk - De tweede wedstrijd 
om de koningstitel witvissen werd 
gedomineerd door de oudere garde 
van HSV Het Geduld. Waar Willie 
Vorstenbosch de eerste wedstrijd 
de dagzege aan Mark Geurts moest 
laten, pakte hij in de tweede wed-
strijd de volle 25 punten in het aantal 
klassement. 

Met een aantal van ruim dertig vissen 
pakte Willie de koppositie over van 
Mark Geurts, en in het gewichtsklas-
sement liet Henk van der Vegt zien dat 
hij vol op koningskoers is. Henk trok 
maar liefst ruim zes kilo vis uit het wa-
ter en dat komt zeer zelden voor op 
de vijver. Henk nestelde zich op een 
mooie derde plaats in het algemeen 
klassement.

Komende zaterdag is het feest voor 
de kanaalvissers, dan wordt de der-
de wedstrijd gevist op het kanaal aan 
de Zuid Willemsvaart, parallel aan 
Visvijver de Koppelen.

De loting is om 13.30 uur en de wed-
strijd begint om 14.00 uur. Om 17.00 
uur is de wedstrijd ten einde. Zij verza-
melen bij het houten bruggetje aan de 

Dijkstraat. U bent van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie, standen en 
nieuws op www.hetgeduld.nl.

Henk van der Vegt wist de meeste kilo's aan vis te vangen

9 schutters halen een gemiddelde van 8,4

Mooi resultaat HBV De Eendracht 
in Mierlo
Aarle-Rixtel/Mierlo - Handboog-
vereniging De Eendracht uit Aarle-
Rixtel heeft donderdag  16 juni 
deelgenomen aan het toernooi van 
Handboogvereniging De Vriendschap 
uit Mierlo. Van Handboogvereniging De 
Eendracht deden 9 schutters mee. Frank 
Schepers was bij De Eendracht de beste 
schutter met een score van 225.  

Voorafgaand aan de wedstrijd werd op-
gegeven om 1856 punten te schieten. 
Het werden er uiteindelijk 1893; een po-
sitief resultaat van +37.  Dat is een ge-
middelde per schutter van 8,4 wat een 
mooi resultaat is. Alle 9 schutters hadden 
een score boven de 200 punten.

Uitslagen De Eendracht:
1 Frank Schepers 225, 2 Toon van Hoof 
221, 3 Jan van Rooy 219, 4 Martijn van 
der Heijden 209, 5 Arno Donkers 207, 6 
Walter Jansen 206, 7 Henk Verachtert 
204, 8 Paul van Bakel 202, 9 Jo Maas 
200.

De volgende wedstrijd wordt gehouden 
op zaterdag 25 juni, dan wordt deelgeno-
men aan het toernooi in De Rips. Op don-
derdag 30 juni komt Krijgsman Soranus 
uit Lieshout bij Handboogvereniging 
De Eendracht op bezoek voor  het Van 
Ganzenwinkeltoernooi.

wielersport

Aarle-Rixtel - Al vele jaren houdt 
T.S.C. Aan de Wielen tijdens de Tour 
de France een Tourspel waaraan ieder-
een kan deelnemen. Op elk inschrijf-
formulier moet men de namen van 15 
renners invullen en de winnaars van 
de gele, groene en de bolletjestrui. 

Naast een dagprijs komt 10% van de 
deelnemers in aanmerking voor een 
eindprijs. Natuurlijk kan men nu ook 
weer meedingen naar een extra prijs 
in het ‘nulpunten-klassement’. Het is 
een heel leuke kunst om geen enkel 
punt te behalen of men wel of geen 
verstand heeft van wielrennen. 

Op de Aan de Wielen-site kan je alle 
informatie vinden en ook een inschrijf-
formulier. Beschik je niet over een com-
puter dan kan je de formulieren afhalen 

bij Ton Schepers, Broekelingstraat 22 
of Rini Daniëls, Terlingenplein 16 in 
Aarle-Rixtel. Als je belt naar 0492-
382340, dan wordt het formulier naar 
je opgestuurd.

www.vanhalstomerij.nl

Koppelstraat 1 Beek en Donk

De stomerij service van Jo Ceelen 
is verhuisd naar:

Tourspel T.S.C 
Aan de Wielen

voetbal Hoofdsponsors ASV’33 
verlengen contract

Huub Roos (Sportshop Laarbeek), voorzitter Michel 
Driessen en Henny van Moll (Van Moll Financiele Diensten) 

Aarle-Rixtel – ASV’33 kan met trots mel-
den dat de samenwerking met de hoofd-
sponsors van ASV’33 vervolgd wordt. 

Afgelopen week zijn de sponsorover-
eenkomsten ondertekend en werd de 
reeds lopende samenwerking naar ie-
ders tevredenheid verlengd. De komen-
de seizoenen zijn Van Moll Financiële 
Diensten en Sportshop Laarbeek de 
hoofdsponsors van de selectie van 
ASV'33. Als vereniging zijn zij zeer 
verheugd door deze samenwerking en 
gaat ASV’33 vol goede moed het nieu-
we voetbalseizoen tegemoet. 
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Beek en Donk - Na maanden voor-
bereiding is het aankomend week-
end eindelijk zo ver, Bedovo Beach 
luidt de zomer in. Het Heuvelplein 
in Beek en Donk maakt plaats voor 
een heus dorpsstrand, waar ruim 
40 teams de strijd aan gaan om de 
jaarlijkse beachvolleybaltitel.

Op zaterdag trappen de Nevobo-
spelers om 13.00 uur af met een 
waar sportief spektakel. Het warme 
zand is het strijdtoneel voor de ge-
oefende volleyballers. Zowel jeugd 
als senioren zetten deze dag hun 
beste beentje voor. Spetterende 
aanvallende en zinderende zand-
duiken gegarandeerd. Na een dag 
ploegen door het warme zand, is 
het ’s avonds tijd voor wat welver-
diende ontspanning. Café Thuis 
wordt voor even Café Tropicana, 
decor van een heerlijk Caribbean 
party. Voetjes van de vloer, cocktail 

in de hand en het is tot in de vroege 
uurtjes genieten.

Zondag staan de eerste recrea-
tie beachvolleybalteams vervol-
gens al weer om 10.00 uur paraat 
voor een volgende ronde strand-
spektakel. Ook zij tonen aan het 
Laarbeekse publiek wat zij in hun 
mars hebben. Daar kunnen ze jouw 

aanmoediging bovendien goed bij 
gebruiken. Dus mocht je wel zin 
hebben in een dagje op het Beek en 
Donkse strand, dan ben je van harte 
welkom. Voor een terrasje, ijskou-
de drankjes en de zomerse sferen 
wordt gezorgd.  Dit weekend barst 
de zomer los op het Heuvelplein. 
Zorg dat je erbij bent.

VACATURE

Allround medewerker M/V
(40 uur per week)

Harpie BV uit het Brabantse Aarle-Rixtel is een van Nederlands meest toonaangevende  
bedrijven op het gebied van Hygiënesluizen, Sanitaircabines en Lockerkasten gemaakt van HPL 
volkern. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround medewerker voor 40 uur per 
week. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het voorbereiden, uitwerken en installeren 
van diverse projecten in de sanitairbranche.

Wij zoeken iemand met:    Wij bieden:

►  Gemotiveerde werkhouding   » Goed salaris  
►  Ervaring in de (interieur) bouw sector » Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
►  (enige) ervaring met CNC machines » Boeiend en afwisselend takenpakket
►  In bezit van rijbewijs B of BE  » Gevarieerde klantenkring 
►  Collegiaal en Klantvriendelijk  » Eigen verantwoordelijkheid 
►  Geen 8-5 mentaliteit    » Gezellige, professionele werksfeer
          » Ruimte voor cursussen / scholing

Lijkt dit je wat? Stuur dan je sollicitatiebrief met uitgebreid CV via de post of per email naar:

Harpie BV
Helmondseweg 7c
5735 RA Aarle-Rixtel
info@harpiebv.nl 

K.v.K. 17094190 • BTW: NL8150.37.296.B.01 • IBAN nr: NL07 RABO 0105 0546 15 • BICcode : RABONL2U  • EORInr: NL815037296

Helmondseweg 7c • Aarle-Rixtel • 0492-383231 • www.harpiebv.nl

Handel in plaatmaterialen, toepassingen & accessoires
voor al uw wensen, op maat gemaakt • productie & montage van sanitair cabines
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Harpie BV uit het Brabantse Aarle-Rixtel is een van Nederlands 
meest toonaangevende bedrijven op het gebied van Hygiënesluizen, 
Sanitaircabines en Lockerkasten gemaakt van HPL volkern.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een allround medewerker 
voor 40 uur per week. De werkzaamheden bestaan onder andere uit 
het voorbereiden, uitwerken en installeren van diverse projecten in de 
sanitairbranche.
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Helmondseweg 7c
5735 RA Aarle-Rixtel
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Wij zoeken iemand met:
► Gemotiveerde werkhouding
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Verzamel jij de nodige
informatie voor optimaal 
veestapelmanagement?

CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die 
rundveehouders internationaal een breed portfolio aan genetica, manage-
mentproducten en dienstverlening biedt. Werken bij CRV betekent dat je 
gedreven bent om de veestapel van onze klanten optimaal te laten 
presteren. Je staat met beide benen stevig op de grond, 
je bent slim en denkt praktisch. Je bent nieuwsgierig 
naar de wensen van onze klanten en de manieren waarop 
jij die wensen kunt vervullen. 
En… je straalt natuurlijk een gezonde dosis optimisme uit.

FUNCTIE-INHOUD
• Nemen van melkmonsters van koeien tijdens de avond- en ochtendmelking 

om de kwaliteit en de productie bij melkveehouderijen te bewaken
• Noteren van de hoeveelheid gegeven melk op een tablet en zenden van de 

gegevens naar de centrale database
• Zorgen voor een goede samenwerking met de veehouder tijdens de uitvoe-

ring van de monsternames

PROFIEL
• Affi  niteit met de rundveehouderij
• Agrarische achtergrond is een pre
• In het bezit van een rijbewijs en een eigen auto
• Competenties: klantgerichtheid, samenwerken, accuratesse

AANVULLENDE INFORMATIE 
• Omgeving: Beek en Donk
• Ca. 2 tot 5 monsternames per week
• Doorgaans zijn de werkzaamheden:
   ’s morgens tussen 6.00 en 9.00 uur
   ’s avonds tussen 17.00 en 20.00 uur
• De duur van de werkzaamheden is gemiddeld 1,5 tot 2 uur per melking

HEB JE BELANGSTELLING? 
Stuur dan uiterlijk 8 juli 2016 je sollicita-tiebrief en curriculum vitae naar 
jobs@crv4all.com o.v.v vacature-nummer 2016-14. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Clarine Schmaal, team-
leider MPR & Logistiek, via telefoon-nummer 06-20619535

CRV ZOEKT IN DE OMGEVING BEEK EN DONK EEN

MONSTERNEMER (M/V)

Wedstrijd om Jumbobokaal bij Krijgsman Soranus

Jeffrey v.d. Post en Rita Endevoets met de bokalen

Lieshout - Bij Krijgsman Soranus vond 
afgelopen zaterdag de jaarlijkse ver-
schieting om de Jumbobokaal plaats. 
Deze wedstrijd geldt als afsluiting van 
het seizoen.

Het gemiddelde van het afgelopen 
jaar in de diverse wedstrijden gescho-
ten punten, geldt bij deze wedstrijd als 
leidraad. Diegene welke tijdens deze 
wedstrijd de meeste punten boven zijn 
of haar gemiddelde schiet, is winnaar 
van de bokaal. De bokaal bij zowel de 
jeugd als bij de senioren is beschikbaar 
gesteld door de plaatselijke Jumbo 
eigenaar. 

Tevens worden tijdens deze wedstrij-
den ook de jaarprijzen uitgereikt. Bij 

de jeugd was Jeffrey v/d Post de beste 
met 26 punten boven zijn gemiddelde 
en was daarmee 3 jaar op rij de beste. 
Nog beter deed Rita Endevoets het, zij 
eindigde als winnares bij de senioren 
met een plus van 43 punten.

Uitslag jeugd
Jeffrey v/d Post - Geschoten: 164. 
Gemiddelde: 138. Resultaat +26
Alex v/d Ven - Geschoten: 201. 
Gemiddelde: 1186. Resultaat +15
Jim Daniëls - Geschoten: 133. 
Gemiddelde: 130. Resultaat +3
Joost Prick - Geschoten: 175. 
Gemiddelde: 177. Resultaat +2

Senioren
Rita Endevoets - Geschoten: 189. 

Gemiddelde: 146. Resultaat: +43
Nelly v/d Laar - Geschoten: 180. 
Gemiddelde: 159. Resultaat: +21
Yvonne Robbescheuten - Geschoten: 
171. Gemiddelde: 153. Resultaat: +18  
Arjan v/d Heuvel - Geschoten: 222. 
Gemiddelde: 213. Resultaat: +9
Ad Endevoets - Geschoten: 233. 
Gemiddelde: 233. Resultaat: +0  
Rik v/d Westerloo - Geschoten: 217. 
Gemiddelde: 218. Resultaat: -1
Willem Bekx - Geschoten: 216. 
Gemiddelde: 219. Resultaat: -3
Paul v/d Broek - Geschoten: 214. 
Gemiddelde: 218. Resultaat: -4
Theo v/d Laar - Geschoten: 134. 
Gemiddelde: 181. Resultaat: -47

volleybal Bruisend volleybaltoernooi in 
Mariahout

Mariahout - Volleybalvereniging 
De Oranjebar en Korfbalclub 
Flamingo’s houden, op zondag 26 
juni, al voor de 20e keer een spet-
terend volleybaltoernooi op het 
Oranjeplein in Mariahout. Maar 
liefst 24 teams gaan het tegen el-
kaar opnemen.

Aan dit toernooi nemen vrienden- 
en familieteams, buurtverenigin-
gen en bedrijventeams deel. Het 
Oranjeplein wordt omgetoverd 
tot een heus volleybal wedstrijd-
terrein, waarbij gezellige muziek 

en een hapje en een drankje niet 
ontbreken.

De winnaar van vorig jaar, AJAX, zet 
alles op alles om hun titel te verde-
digen. Of dit wederom gaat lukken 
is afwachten, omdat een aantal van 
de ingeschreven teams absoluut ti-
telaspiraties hebben.

Volgens de organisatoren wordt het 
een spannende dag. De teams wor-
den elk jaar sterker, wat het spel-
niveau ten goede komt. Er wordt, 
ook dit jaar, geen onderscheid 

gemaakt in familie- en mix poules. 
Alle deelnemende teams worden 
verdeeld in vier poules. 

Het toernooi start om 12.00 uur 
en duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Als de weergoden goede bedoelin-
gen hebben, belooft het wederom 
een leuke, sportieve en spannende 
dag te worden. Iedereen die ook 
maar even de gelegenheid heeft 
te komen kijken, is van harte uit-
genodigd. Graag tot ziens op zon-
dag 26 juni op het Oranjeplein in 
Mariahout!

De zomer begint met Bedovo Beach

Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

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

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980
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Programma / Uitslagen

Het wandeltochtenaanbod is 
in Nederland heel divers
Niet alleen is het een groot verschil of 
je in Groningen of Limburg wandelt. 
Maar ook is er een groot verschil in de 
organisatorische vorm waarin wordt 
gewandeld. Afgelopen weekend met 
de start zaterdag om 22.30 uur was ik 
een van de deelnemers van de Nacht 
van Gulpen.

De nacht van Gulpen is een echte 
Limburgse klassieker. Een 70 km lan-
ge wandeling die dit jaar voor de 40e 
keer werd georganiseerd. Een tocht 
met jaarlijks zo’n 1000 deelnemers uit 
binnen en buitenland. Een tocht die 
bekend staat als geen gemakkelijke 
tocht maar wel een met een perfecte 
organisatie en geweldige sfeer, met 
veel muziek en veel publiek langs de 
route. En bovenal een feestelijke en 
muzikale intocht op de markt van 
Gulpen.

Ook de manier van wandelen is niet 
doorsnee. De eerste 60 km worden in 
groepsverband afgelegd. Vier voor-
lopers geven het tempo aan en je 
mag ze absoluut niet voorbij. Ook de 
lengte en het aantal rusten zijn vooraf 
bepaald. Je wandelt dus als vrij com-
pacte groep naar het 60km punt. Op 

het 60 km punt, om 12.00 uur, wordt 
je getrakteerd op jonge jenever en 
schrobbelaar. En in de laatste 10 km. 
is het wandeltempo vrij. De start en 
finish plaats van deze 70 km lange 
tocht is uiteraard Gulpen. En natuur-
lijk moeten er veelvuldig ‘bergen’ 
worden overwonnen, zoals de welbe-
kende Keuterberg.

De tocht voert o.a. via Wittem, Slena-
ken, Voeren(B), Valkenburg, Margra-
ten retour naar Gulpen. Wel is waar, 
het tempo tijdens het wandelen ligt 
niet echt hoog en gaat de tocht uit-
sluitend over verharde wegen en pa-
den. Maar het is toch een tocht die 
door het vele klimmen en zeker het 
afdalen behoorlijk pittig is. En dan ook 
jaarlijks behoorlijk wat uitvallers telt.

De nacht van Gulpen is een tocht 
die je als wandelaar gelopen moet 
hebben. Ik ben een wandelaar dus 
ik was er ook deze keer weer bij. En 
misschien jij volgend jaar ook wel. Wie 
weet treffen we elkaar dan in het Lim-
burgse wandelgebied. Tot een volgen-
de wandeling.

De groeten van Mari Vereijken

LEZERSPODIUM

Het bestuur van ViERBINDEN Laarbeek is op zoek naar

voorzitter toezichthoudend bestuur 

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

De stichting ViERBINDEN is verantwoordelijk voor de uitvoering van welzijnswerk en het beheer van vijf ge-
meenschapsaccommodaties in Laarbeek.

De stichting heeft tot doel om de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Laarbeek te bevorderen 
middels het stimuleren en ondersteunen van inwoners, om vanuit hun eigen kracht actief deel te nemen aan 
de samenleving en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen welzijn en het welzijn van de mensen in hun 
directe omgeving.

ViERBINDEN is op zoek naar een voorzitter ter vervanging van de huidige voorzitter, die na 20 jaar het stokje 
over gaat dragen.

Vacature
Zijn/haar belangrijkste taken zijn: 
• Samen met de overige bestuursleden:
• Vaststellen op hoofdlijnen van en toezichthouden op het (strategisch) meerjarenbeleid, financieel beleid, het 

personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het onderhouds- en beheerbeleid van ViERBINDEN.
• Evalueren van het beleid d.m.v. managementrapportages van de directie. 
• Toezien op de beleidsuitvoering conform de bestuursbesluiten en de vigerende reglementen en richtlijnen. 
Specifiek:
• Eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeur.
• Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met, en werving en selectie van de directeur.

Profiel 
De geschikte kandidaat heeft de volgende kwaliteiten/ competenties: 
• Affiniteit met de branche welzijn, zorg, maatschappelijke dienstverlening 
• Bij voorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring 
• Managementkennis en ervaring op academisch kennis-, werk- & denkniveau
• Aantoonbaar inzicht in het verloop van politieke besluitvorming
• Bereidheid tot het afleggen van verantwoording
• Strategisch inzicht, helikopterview, integraal denken, kritisch-analytisch beoordelingsvermogen. 
• Contactueel sterk
• Politieke sensitiviteit
• Proactieve en onafhankelijke houding.
• Integriteit, zorgvuldigheid en commitment
• Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid
• Voldoende beschikbare tijd en inzet 

• Het voorzitterschap van het bestuur van ViERBINDEN is niet combineerbaar met een actieve uitvoerende rol 
bij onze stichting.

• Gezien de rol van Vierbinden in de gemeenschap is  het actief uitdragen van een politieke kleur niet passend 
• Bestuurders zijn woonachtig in een van de kernen van Laarbeek

Solliciteren
Indien u interesse heeft in deze functie kunt u een motivatiebrief met CV uiterlijk 20 juli 2016 sturen aan  
Dhr. J. Bloemers (tel. 06-53667108).
jtmbloemers@onsbrabantnet.nl, p/a Oude Bemmerstraat 55, 5741 EA Beek en Donk
De volledige vacature is te lezen op de website van ViERBINDEN.

Vacature

Week Ardèche WTC Beek en Donk

Als Team...

Was afgesproken dat we altijd op el-
kaar zouden wachten...

Dit betekende dat er de eerste dag op 
de heenreis natuurlijk gewacht werd 
op een teamlid die, vanwege familie-
omstandigheden pas later kon aan-
sluiten, zodat we uiteindelijk zater-
dagnacht om 4.00 uur in Grospierres 
(Ardèche Frankrijk) als team met 16 
leden compleet waren.

Met name Peter, Peter en Tiny had-
den als 'echte foeriers' van tevoren 
gezorgd voor een mooi onderkomen, 
eten en drinken.

Zondag begonnen we met ideale 
weersomstandigheden, 22 tot 25 gra-
den, een zonnetje en droog waardoor 
we als (racefiets) groep bijvoorbeeld 
meteen 116 km met 1750 hoogte-
meters konden maken. De andere 
dagen werden, een beetje variërend 
per groep, ook ongeveer dit soort af-
standen gereden. De MTB’ers pakten 
natuurlijk kortere, maar meer avon-
tuurlijke trajecten. Het vinden van de 
juiste groep ging spontaan. Meestal 
een MTB-groep en één of meerde-
re racefietsgroepen....... allen onder 
dezelfde voorwaarde.... nooit alleen 
gaan fietsen.... en als totaal team 
vonden we elkaar altijd 'automatisch' 
op één of ander terras of 'thuis bij het 
appartement' om ervaringen te delen.

Natuurlijk werd er lek gereden, maar 
dan stonden meerdere handen klaar 
om een en ander snel te fixen. Inge-
wikkelder reparatiewerk werd opge-
lost bij de fietsenmaker in het dorp. 
Op dinsdag ging Ruud onderuit door 
een valpartij, maar ook hier leidde 
goed teamwerk tot een aantal goe-
de maatregelen, waardoor dezelfde 
dag nog Ruud (in overleg met het 
thuisfront) werd geopereerd in het 
ziekenhuis in Aubenas, regelmatig 
bezoek op gang kwam en goede 
verbindingen tussen het thuisfront 
en de groep werden geregeld.

De avonden werden gezellig gevuld 
met meningen uitwisselen en al-
lerlei 'praat' variërend van anekdo-
tes, moppen tot en met goede dis-
cussies onder leiding van Toon. De 
ochtendploeg, Peter, Tiny en Gaby 
aangevuld met 'koffiezetter Peter', 
zorgden middels een goed verzorgd 
ontbijt dat we iedere dag toch weer 
snel en goed op gang kwamen.

Al met al een fantastische week met 
mooie tochten, goede gesprekken, 
veel lol, een zeer goede organisatie 
en zeer goede weersomstandighe-
den.

Drie dankbare teamleden

LEZERSPODIUM

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen bandstoten 10 en 17 juni
Dave van de Burgt – Philip Oosthoek  0-2
Arie van de Burgt – Mark van de Burgt 0-2
Jan Crooijmans – Arie van de Burgt 2-0
Philip Oosthoek – Jan van Grinsven 3-0
Jan Crooijmans – Geert-Jan Otten  3-0
Jan van Grinsven – Jan Crooijmans 0-2
Jan Crooijmans – Mark van de Burgt   
 0-3
Dave van de Burgt – Niels Schoonings  
 3-0

Stand Bandstoten per 17 juni 
1. Philip Oosthoek  5            10
2. Dave van de Burgt 6              9
3. Mark van de Burgt 6              9
4. Jan van Grinsven 6              8
5. Richard van Deursen 3              7

bridgen

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 15 juni (vrij bridgen)  
1 Helma – Mari 62,50%
2 Annie – Thera 60,42%
3  Jo – Riet 59,90%

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 15 juni
1 /2. Gerda en Ellen 59,38%
1/ 2. Mieke en Mari 59,38%
3. Cellie en Riky 55,90%
4. Wim en Eric 54,86%
5. Marianne en Leny 54,17%
6. Bets en Annie 50,35%

Uitslag dinsdag 21 juni
1. Marian en Riek                 58,84%
2. Marianne en Leny           58,72%
3. Tonnie en Riky                  58,42%

4. Roos en Corry                   57,95%
5. Mieke en Leo                    56,16%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk ook op 
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 21 juni
1 Annie en Helma 63,00%
2 Bernadette en Diny 62,53%
3 Jos en Lien 60,50%
4 Riek en Kitty 58,00%
5 Maria en Antoinette  53,75%

Volgende zitting op dinsdag 28 juni.

postduiven

PDV de Luchtbode

Wedvlucht Sezanne 342 km
1 Frans Manders en zoon
2 en 3 Henk verstappen
4 Sjef Schellekens 
5 Frans Manders en zoon
6 Martien de Groot
7 Henk Verstappen
8 Sjef Schellekens
9 en 10 Frans Manders en zoon
 
Fondvlucht St. Vincent 1019 km
1 Han Coolen
2 Leo Koolen
3 Frank van Wel
4 Han Coolen
5 Sjaak Mens
6 Piet van der Aa
7 Han Coolen
8 Frank van Wel
9 Leo Koolen
10 Theo Spierings

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524
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Lieshout - Bij Manege D’n Perdenbak 
was het afgelopen weekend gezellig 
druk. Op vrijdagavond 17 juni kwa-
men 24  pony ruiters uit de regio 
voor 2 proeven naar de Manege. 
Hoe goed en mooi het buitenterrein 
er ook bij lag, de regen maakte daar 
abrupt een einde aan. 

Voorzorg
Gelukkig hadden de vrijwilligers een 
reservering binnen gelegd en met 
een beetje passen en meten kon de 
wedstrijd met enige vertraging bin-
nen verdergaan. Voor de winnaars 
waren er weer leuke prijzen en voor 
de laatste uit de rubriek een extraatje 
van sponsors Annie van Lankveld en 
Jos Martens.

Uit Laarbeek reden de volgende 
combinaties mee:
Categorie AB, Klasse B, Juul Hellings 
met Alex, zij reden heel netjes en wer-
den 2x 2de met 189 punten en 181 
punten. In de categorie CDE, Klasse 
B, werden Sarah Smit en Lizzie derde 
met 186 punten en vierde met 193 

punten. Maartje Verbakel en Ziggy 
werden vijfde ex aequo met Suze van 
den Hurk en Hattrick Primadonna en 
beiden kregen 185 punten. Bij de 
2de proef werden Maartje en Ziggy 
zesde met 191 punten en Suze en 
Hattrick Primadonna  zevende met 
190 punten. 

In de categorie CDE, Klasse L1 en L2, 
startte Anne van Schijndel met Evy,  
zij werden eerste met 199 punten en 
tweede met 191 punten. Michelle 
v/d Heuvel en Juweeltje werden 
tweede met 191 punten en derde 
met 189 punten. Emma van Rooi en 
Hoppenhof's Batman werden 3de 
met 185 punten. In de laatste catego-
rie CDE, Klasse Z1, startte Sylvia van 
den Hurk en Jessie, zij werden eerste 
met 203 punten.

Bixie dressuur met jonge ruiters
Zaterdagmiddag 18 juni kwamen de 
allerkleinste naar de Manege voor 
een gezellige Bixie dressuur. Ook zij 
hebben binnen de proefjes gereden. 
Met een korte positieve  toelichting 

van de jury na de proefjes  en voor 
iedereen een tas vol met leuke heb-
bedingetjes, gingen zij aan het eind 
van de middag ook weer voldaan 
naar huis.

Uit Laarbeek reden hier mee, Emmily 
Swinkels met Rockyview Cheryl en 
Saar Hellings met Danny. Beide re-
den heel netjes en de jury was aan 
het einde van de middag heel positief 
over de jonge ruitertjes die hij had 
zien rijden.

De organisatie dankt iedereen voor 
hun vrijwillige hulp in, om, aan en 
bij de Manege en feliciteren ieder-
een met zijn/haar behaalde resultaat. 
In de maanden juli en augustus zijn 
er geen wedstrijden, op vrijdag 2 sep-
tember houdt Manege D’n Perdenbak 
weer een paardenwedstrijd en op 
16 september een ponywedstrijd. 
Hiervoor kan al ingeschreven wor-
den. De vraagprogramma's voor bei-
de wedstrijden en de volledige uitslag 
van bovenstaande wedstrijd staan op 
www.stichtingderaam.nl.

paardensport

Potter blijft magisch

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

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

1e plaats voor Anne van Schijndel

Anne van Schijndel met 'Evy'

Lieshout - De Lieshoutse Anne van Schijndel is zondag 19 juni, met pony ‘Evy’, 1e geworden voor de selectie met 203.5 
punten. Zij is tevens kringkampioen geworden en mag naar het Brabantse kampioenschap.

Pony Dressuur en Bixie bij Manege D'n Perdenbak

Saar Hellings met ‘Alex’

hardlopen

Variërende routes van 10 tot en met 40 kilometer

Runnersclub Lieshout houdt 
wandeltocht 
Lieshout - De 8e wandeltocht van 
Runnersclub Lieshout vindt plaats op 
zondag 26 juni. Eén van de kenmer-
ken van deze tocht is de fraaie en af-
wisselende route door bossen en over 
onverharde paden en verharde wegen 
in het uitgestrekte buitengebied rond 
Laarbeek. 

De organisatie steekt elk jaar veel 
tijd in het uitzoeken van de mooiste 
paadjes en elke editie heeft steeds een 
nieuwe route, dit jaar ten zuidoosten 
van Lieshout. Het grootste deel van de 
route is (nagenoeg) autovrij om heer-
lijk ongestoord te kunnen wandelen en 
te genieten van de natuur. 

Verschillende routes
De tocht is zeer geschikt als training 
voor Kennedymars of Nijmeegse 
4-daagse. Maar de gelegenheidswan-
delaar komt hier ook goed aan zijn 
trekken. Houd je van wandelen in een 
groene omgeving dan is deze tocht iets 
voor jou! De routes variëren van 10 tot 
40 km en zijn volledig met pijlen uit-
gezet. Bovendien ontvangt elke deel-
nemer een routebeschrijving. Start is 
bij de RCL-accommodatie, aan de weg 
Lieshout – Mariahout, bij de tennisver-
eniging en de manege.

Zowel bij de start/finish locatie als on-
derweg is er ruimschoots gelegenheid 

voor koffie, een kop soep, e.d. in ruil 
voor een kleine vergoeding. Wegens 
succes zijn, er net als vorig jaar, weer 
beschuitjes met aardbeien verkrijgbaar. 

Het systeem met routes en rustplaat-
sen is dit jaar enigszins aangepast. 
Voor de routes tot 20 km is er een gro-
te rustpost met uitgebreid assortiment 
en toilet. Voor de 30 en 40 km routes 
is er nog een extra rustpost ingericht. 
Ook is er EHBO aanwezig voor het ge-
val dat nodig is. Inschrijfkosten voor de 
afstanden 10 t/m 40 km zijn €2,50 per 
persoon, KWBN-leden krijgen €0,50 
korting. Tot 12 jaar is het inschrijfgeld 
€0,50. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.runnersclublieshout.nl. 
Voor vragen bel 0499-840769 of mail 
naar wandel@runnersclublieshout.nl.
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sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

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

 juni watermaand

Donderdag 23 juni
Happy Hour met gezellige muziek
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

Vrijdag 24 juni
Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel 't Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 25 juni
Bedovo Beachvolleybaltoernooi
13.00 - 17.00 uur, Heuvelplein,
Beek en Donk

Ok-Moi’s Zeepkistenrace Pre-Party
20.00 uur, Café-Zaal de Koekoek, 
Lieshout

SplasH!!
20.00 uur, Feesttent aan de Dijkstraat 
bij de Beekse brug, Beek en Donk

Roekenrock
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 26 juni
RCL Wandeltocht
7.00 - 17.00 uur, RCL accommodatie, 
Lieshout

Fietstocht Waterpoortroute
10.00 uur, Outdoor Laarbeek, 
Beek en Donk 

Brabants Musik Fest
11.00 - 19.00 uur, De Brabantse 
Kluis, Aarle-Rixtel

KiKo speelt de musical 'De Eiland'
11.00 uur, Het Dorpshuis, Lieshout

Ok-Moi’s zeepkistenrace
12.00 uur, Dorpsstraat Lieshout

Kindermarkt
12.00 - 16.00 uur, Muziektuin, 
Beek en Donk

Volleybaltoernooi Mariahout 2016
12.00 - 17.00 uur, Oranjeplein 
Mariahout

Lowman reggae en ska festival
13.00 - 20.30 uur, Schoolstraat ter 
hoogte van OJA, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

a3art.nl & friends on tour
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

SplasH!!
13.00 - 19.00 uur, Kanaal tussen sluis 
6 en de feesttent aan de Dijkstraat bij 
de Beekse brug, Beek en Donk

KiKo speelt de musical 'De Eiland'
13.30 uur, Het Dorpshuis, Lieshout

zondag 26 juni
Expositie 'Tekens van Leven'
14.00 - 18.00 uur, Atelier Vonk, 
Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

Maandag 27 juni
Gratis Vrij Bridgen
19.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 28 juni
Musical De Eiland groep 8 ’t Otterke 
voor alle senioren
10.00 uur, Grote zaal 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Donderdag 30 juni
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingcentrum 
Beek en Donk

Filmavond De Dommel e.o.
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 1 juli
WiSH Outdoor 2016
19.00 - 01.00 uur, Festival site ‘de 
Aa’, Lekerstraat, Beek en Donk

Andy Marcelissen - verstand op nul
19.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Kienen KBO Lieshout
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 2 juli
"Lucht, land en water": 
overzichtstentoonstelling schilderijen 
Martin van den Hurk
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie 'Tekens van Leven'
14.00 - 20.00 uur, Atelier Vonk, 
Klokkengieterij Aarle-Rixtel

WiSH Outdoor 2016
14.00 - 02.00 uur, Festival site ‘de 
Aa’, Lekerstraat, Beek en Donk

BBC-jazz met zomeravond concert.
20.30 uur, Stout, Aarle Rixtel

Zondag 3 juli
Groot Laarbeek Jeu de Boules 
toernooi
10.00 - 17.00 uur, Parkeerterrein 
achter Kindcentrum de Raagten, 
Otterweg Beek en Donk

Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie historische collecties
14.00 - 17.00 uur, Heemhuis 
Aarle-Rixtel

WiSH Outdoor 2016
14.00 - 00.00 uur, Festival site ‘de 
Aa’, Lekerstraat, Beek en Donk

Maandag 4 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Woensdag 6 juli
Het Amulet Hilaria
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Foto: Jowan Dekkers. Tweede 
prijs fotowedstrijd 'het groenste 

plekje van Laarbeek' 


