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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

www.fi deskinderopvang.nl

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvangInwoners Laarbeek hebben begrip voor snelheidscontroles 

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Er vinden vaak snelheids-
controles plaats in Laarbeek, vooral 
op de Lieshoutseweg tussen Beek en 
Donk en Lieshout. 85% van de inwo-
ners kan begrip opbrengen voor deze 
controles. Dit blijkt uit een enquête 
van TipMooiLaarbeek.nl. 10% van de 
respondenten zegt het afgelopen jaar 
geflitst te zijn in Laarbeek. 

Lieshoutseweg
De politie staat met grote regelmaat te 
controleren op de Lieshoutseweg. Soms 
op het gedeelte waar je 50 km per uur 
mag, soms op het gedeelte waar je 80 
km per uur mag. Veel mensen begrijpen 
deze controles, en geven argumenten 
als: ‘Het is daar soms net een racebaan’, 
‘het is heel belangrijk dat de politie daar 
staat te flitsen, want er steken veel 
schoolgaande kinderen en ouderen  de 
weg over’ en ‘ondanks de contro-
les, wordt er nog steeds hard gere-
den op die weg, dus het is logisch 
dat de politie daar blijft te-
rugkomen’.

Hoewel veel men-
sen begrip opbren-
gen voor deze 
controles, zetten 
zij ook kantte-
keningen bij het 
gedeelte waar 50 
km per uur mag 
worden gereden. 
‘De weg is daar hele-
maal niet op ingericht’, 
‘de politie kan zich nu beter 
op andere straten gaan focussen, zoals 
de Koppelstraat, Pater Becanusstraat, 
Kapelstraat en Nachtegaallaan’, 
‘controleren is prima, maar zó vaak 

controleren, is overdreven’. Sommige 
mensen zijn helemaal tegen de snel-
heidscontroles. ‘Op de Lieshoutseweg 
staat de politie alleen maar om geld 
in het laatje te brengen, er gebeuren 

daar nauwelijks ongelukken’ en ‘de 
Lieshoutseweg is helemaal niet ge-

maakt om 50 te rijden, dat is onzin 
net als op de Oranjelaan’. 

Uitleg controles 
Dik Advocaat, pers-
voorlichter politie 
Oost Brabant, legt 
uit waarom de po-
litie zo vaak op de 
Lieshoutseweg con-
troleert. “Deze weg 

maakt onderdeel uit 
van de N615. In de 

afgelopen jaren zijn hier regelmatig on-
gevallen gebeurd waarbij snelheid een 
belangrijke rol speelde. Het doel is om 
ten minste eens per maand te contro-
leren.” 

De politie maakt analyses om te 
kijken waar zij gaan controle-
ren in een bepaalde ge-
meente. Deze analyses 
bestaan uit verschil-
lende onderdelen. 
“We kijken bij-
voorbeeld naar 
ongevallencijfers, 
maar ook naar 
gemeten snelhe-
den. Daarnaast 
controleren wij ook 
op basis van klachten 

van omwonenden. Zij hebben namelijk 
goed zicht op het verkeersgedrag in hun 
omgeving”, aldus de persvoorlichter. 

Volgens Dik controleert de politie ook 
regelmatig binnen de bebouwde kom. 
“De controles hebben als doel om de 
verkeersveiligheid in de gemeente te 
vergroten. Een (te) hoge snelheid is 
namelijk vaak een belangrijke oorzaak 
van verkeersongevallen. Uit de ver-
keerscontroles komen ook inwoners 
van Laarbeek vaak als overtreders naar 
voren.”

Geflitst 
Van de inwoners van de gemeente 
Laarbeek geeft 10% aan, dat hij of zij 
geflitst is het afgelopen jaar in deze 
gemeente. 87% zegt geen bekeuring 
te hebben gehad en 3% weet dit niet 
meer precies. Van de inwoners die wél 
een bekeuring hebben gehad in het 

afgelopen jaar, geven een aantal aan 
deze op de Lieshoutseweg te hebben 

opgelopen, maar ook een aantal op 
de weg tussen Mariahout en 

Zijtaart. 

Hebben de verkeers-
controles effect? 
Dik: “Ja. Wij als 
politie vinden het 
belangrijk dat de 
veiligheid van de 
weggebruikers ge-

waarborgd wordt 
en dat automobilis-

ten zich houden aan 
de verkeersregels die op 

die plaats gelden. Tijdens een 
verkeerscontrole wordt hier de nadruk 
opgelegd, waardoor de weggebruiker 
zich extra bewust is van zijn of haar rij-
gedrag.”

“Er is geen handicap, geen oordeel: er is ontmoeting.”

Contactclown Ray Biemans bereikt mensen in hun eigen belevingswereld 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Aarle-Rixtel – Hoe bijzonder 
is het als je een Roemeens 
meisje in een kindertehuis, 
dat al een half jaar niet gela-
chen heeft, laat lachen? Of 
een oude vrouw, die eerst 
zachtjes brabbelde, weer 
laat praten? Ray Biemans 
uit Aarle-Rixtel lukt dit als 
professioneel contactclown. 
Een bijzondere man met een 
bijzonder verhaal. 

De clown, een uniek wezen
Een vriendelijk gezicht om-
lijst door wapperende grijze 
haren. “Ik vind het mooi dat 
ik mijn uiterlijk mee heb”, 
lacht Ray. Het volgen van 
een workshop clownerie 
was het allereerste begin. 
Inmiddels is Ray een volleerd 
contactclown en docent 
aan - de door hem ontwik-
kelde-  jaaropleiding tot 
Contactclown.  Op de vraag wat dit in-
houdt, vertelt Ray: “Een contactclown 
is niet zo maar een clown. Een contact-
clown geeft oudere mensen en mensen 
met een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking extra aandacht door in-
tensief en humorvol contact. Het leuke 
is de manier van denken. Een clown 
denkt namelijk: “Oh héérlijk een pro-
bleem: daar kun je iets mee doen!” Hij 
vervolgt: “Mijn specialisme is om con-
tact te krijgen met ‘diep-verzonkenen’. 

Ik probeer ze uit hun isolement te ha-
len en deel te laten hebben aan het 
leven. Soms is daarin het brengen van 
één moment van verlichting het hoogst 
haalbare. Dan zie je prachtige dingen 
gebeuren en daar doe ik het voor. Dat 
geeft voldoening.”

Verbinden,  voldoening en stilte
“Instellingen beseffen steeds meer de 
waarde van mijn werk. Ik leer men-
sen vaardigheden waarmee ze in hun 

dagelijks werk  uit de voeten kunnen. 
Na de zomer ga ik in een Haags tehuis 
lesgeven om het contact te verbeteren 
met de bewoners. Dit doe ik samen 
met een psycholoog. En ik word daar-
bij ingezet als specialist in non-verbale 
communicatie: lichaamshouding, adem 
en stem. Ik ben graag docent, maar 
onderhoud ook zelf mijn vaardigheden 
als clown. Uiteindelijk draait alles om 
beleving.” Ray is een veelzijdig man. 
Hij vertelt dat hij stilte-weekenden 

gehouden heeft voor 15-, 
16- en 17-jarigen in een 
klooster. Jongeren die vertel-
den dat ze rust in hun hoofd 
wilden. Door spel, meditatie 
en aandachtstraining werd 
hieraan gewerkt. “Ik weet 
nu weer wat stilte is”, ver-
zuchtte een aantal jongeren 
opgelucht na dit weekend. 

Opleiding
“De bijna 150 mensen 
die mijn opleiding tot 
Contactclown afgerond 
hebben, zijn mensen die op 
zoek zijn naar voldoening. 
Veelal mensen die in de 
zorg of het onderwijs wer-
ken. In mijn lessen leren ze 
om meer te kijken naar dat 
wat goed gaat. Positiever 
worden in de eigen moge-
lijkheden en kijken naar wat 
er is. Dingen uitproberen 
die ze eerst voor onmoge-
lijk hielden. Ik kan trouwens 

ook ingezet worden als coach.” Tot 
besluit vertelt Ray dat hij een prachtig 
beroep heeft waarin hij veel mensen 
ontmoet, zowel nationaal als internati-
onaal. Roemenië staat dit jaar weder-
om op het programma. Een bijzondere 
man uit Laarbeek waarop de spreuk: 
‘Wie goed doet, goed ontmoet’ van 
toepassing is. Meer weten? Interesse 
voor de opleiding tot Contactclown?  
Kijk op: www.raybiemans.nl of op 
www.contactclown.com.  

“Wie de clown in zichzelf durft los te laten, geniet en presteert meer.”

Controle op de Lieshoutseweg (zwarte bus met flitser)

3%

87%

10%

Bent u het 
afgelopen jaar, 
in de gemeente, 

geflitst?

44%

41%

12%

3%

Heeft u begrip 
voor deze 
snelheids-
controles?

Ja

Nee

Weet niet

Uiteraard 

Enigszins

Ik kan hier geen begrip voor opbrengen

Weet niet
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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

Een man die het heel druk heeft, 
verandert zelden van mening.

Friedrich Nietzsche 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

In 1842 verkochten de erven Bout de Heerlijkheid Lieshout met alle heerlijke rechten, 
zoals jachtrecht, visrecht, tiendrecht, voorpootrecht en benoemingsrecht aan Albert 
Bots. Albert Bots was een Helmondse textielfabrikant. Hij was geboren in Borkel op 
27 april 1774 en overleed te Helmond op 8 maart 1848. Toen hij de heerlijkheid Lies-
hout kocht was hij dus al 68 jaar oud. Hij werd ook eigenaar van de ‘Ruweeuwsels’, 
het ‘Heerenhuis’ en de boerderijen de ‘Papenhoef’, het ‘Hof’ en de ‘Deensche Hoek’. 

In het jaar van aankoop, 1842, heeft Albert Bots een aantal tiendplichtigen in de 
gelegenheid gesteld tiendrechten af te kopen. Zijn erfgenamen verkochten de reste-
rende tiendrechten in 1857. Het Tiendrecht is van oorsprong een kerkelijke belasting 
waarbij een tiende van de opbrengst van de landerijen moest worden afgestaan aan 
de kerk. Later ging dit recht over op wereldlijke eigenaren. 

Het overgrote deel van de heerlijke rechten, met name de bevoegdheid om plaatse-
lijke bestuurders (mee) te benoemen, verviel met de herziene Nederlandse Grondwet 
van 1848. Bij de uitwerking van de Grondwet in de Gemeentewet van 1851 gingen 
de bestuurlijke functies van de heer van Lieshout over op de gemeente Lieshout. Na 
het tiendrecht maakten de erven Bots ook het voorpootrecht te gelde. Dat gebeurde 
in 1879 toen de Gemeente Lieshout tezamen met de erven Bots de bermen van we-
gen, waarop het recht van voorpoting gevestigd was, verkocht aan de eigenaren van 
belendende percelen. De opbrengst van de verkoop kwam voor de helft ten goede 
aan de erven Bots als eigenaar van het recht van voorpoting en voor de andere helft 
aan de gemeente Lieshout als bloot eigenaar van de grond.

De dochter van Albert Bots, Maria Petronella, ging op het Herenhuis aan de Haven-
weg wonen en bleef daar wonen tot aan haar dood in 1870. Na haar dood werd 
het Herenhuis verkocht aan Arnoldus Gerardus Bots. Vanaf 1851 is sprake van de 
Gemeente Lieshout. Enkele heerlijke rechten, zoals jacht- en visrecht bleven bestaan 
en waren in particuliere handen. In 1887 werden in opdracht van de Erven Bots de 
heerlijke rechten van Lieshout verkocht aan Wilhelmus van Dam van Heesbeen uit 
’s Gravendeel bij Dordrecht voor 1604 gulden. De totale opbrengst kwam voor de 
familie Bots daarmee op 29.894 gulden. Het jachtrecht werd in 1899 door de rechter 
aan de gemeente toegewezen. 

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

ALBERT BOTSLAAN  

Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht ervoor zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.
Voor ons blijft slechts de vraag:
“Waarom?”

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.
Na een oneerlijke ziekte, die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft 
gedragen, is van ons heengegaan ons mam en lieve oma

Thea Vereijken
vriendin van

Rini Caris
Ze mocht maar 63 jaar worden.
Weten dat het komen gaat en toch nog schrikken.

 Helmond: Jochen en Mirjam
  Dennis
  Fleur

 Lieshout:  Heidi en Pascal
  Kris
  Guusje

 Asten:  Rini

Asten, 21 juli 2014
Correspondentieadres:
Verspeek Uitvaartverzorging
t.a.v. familie Vereijken
Albert van Cuijckstraat 80
5721 JR Asten

Ons mam is thuis. U bent welkom om afscheid van haar te nemen 
woensdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur en donderdag tussen 14.30 uur 
en 16.30 uur.

De plechtige uitvaartdienst, waarin wij afscheid van haar nemen, zal 
plaatsvinden op vrijdag 25 juli om 10.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk 
aan de Kerkstraat te Asten, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar 
laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats bij de kerk.

Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.00 uur tevens gelegenheid zal zijn 
tot schriftelijk condoleren.

Zij, die zich betrokken voelen, mogen dit bericht als een uitnodiging 
beschouwen.

Scootmobielers en gevaarlijke 
verkeerssituaties 
Laarbeek - Scootmobielen zijn de enige gemo-
toriseerde voortuigen die zowel op de weg als 
op het trottoir mogen rijden en dat ook nog 
zonder rijbewijs. Dit geeft ook verplichtingen 
om extra rekening te houden met het overige 
verkeer. De voetgangers op het trottoir horen 
vaak de scootmobiel niet aankomen.

Scootmobielers kunnen op hun beurt 
ook gevaarlijke situaties tegenkomen die 
om verbetering vragen. Het is belangrijk 
dat deze situaties gemeld worden bij de 
Verkeerswerkgroep in uw eigen dorp. Zo 
heeft elke dorpsraad een Werkgroep Verkeer 
waarin gevaarlijke verkeerssituaties bespro-
ken worden en aan de gemeente worden 
voorgelegd ter verbetering. Twee keer per 
jaar vindt dan een bijeenkomst plaats waar 
de gemelde situaties besproken worden 
en voorgelegd aan de gemeente. Na een 
maand komt de gemeente bij monde van de 
wethouder en de ambtenaar verkeer weer 
bij de Werkgroep Verkeer om de oplossin-
gen te bespreken en in veel gevallen zijn de 
kleinere problemen dan al opgelost.

Stichting Scootmobielpark Laarbeek wil u 
als scootmobielgebruiker vragen die ver-
keerssituaties die u als onveilig ervaart 

te melden aan de Werkgroep Verkeer 
in uw dorp. U kunt dit het beste per 
mail doorgeven aan het volgende adres: 
Aarle-Rixtel: info@dorpsplatform.nl, 
Beek en Donk: info@dorpsraad-beekendonk.
nl, Lieshout: mhubrechsen@onsbrabantnet.
nl, Mariahout: marivanderijt@hotmail.com. 
U kunt natuurlijk ook terecht bij de Stichting 
Scootmobielpark Laarbeek via de website 
www.scootmobielpark.nl of per mail info@
scootmobielpark.nl Hier vind je ook alle in-
formatie over cursussen voor beginnende 
scootmobielgebruikers. Je kan ook bellen 
met José Zwanenberg op 0492-382947.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van onze oud-voorzitter

Frans Verhappen
 

Wij wensen zijn echtgenote alle sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Bestuur, begeleiders en bezoekers van Howeko

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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“Een windje van je opa, die hoor je niet, maar ruik je wel”

De Grote Poepshow levert ‘spetterend’ optreden
Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – In het Openluchttheater 
vond donderdag 17 juli een leuke 
en interactieve kindervoorstelling 
plaats. Aan de hand Hakim Traïdia 
(bekend van o.a. Sesamstraat) werd 
het publiek vermaakt met het onder-
werp ‘poep’.

Tijdens het optreden kreeg Hakim 
het jeugdige publiek aan het lachen 
met grappen over poep, windjes, 
drollen, keutels, ontlasting en nog 
veel meer synoniemen van het –voor 

velen- gênante onderwerp. Maar 
wat voor volwassenen gênant kan 
zijn, werd door de kinderen heel 
anders ervaren. “Vroeger poepte je 
met een tijdschrift in je hand, nu zit 
iedereen met zijn telefoon”, grapt 
Hakim, die het ook nog erg leuk kan 
uitbeelden met een aantal simpele 
attributen, waaronder nepdrollen en 
een WC.

Tussen de verhalen door haalt Hakim 
kinderen uit het publiek om ze te 
betrekken in zijn voorstelling. Soms 
handelt hij improviserend, maar hij 
weet telkens de lachers op zijn hand 
te krijgen. Opvallend is dat hij de 

namen van de kinderen die hij uit het 
publiek haalt goed blijft onthouden. 
In het 2 uur durende optreden weet 
hij continu de aandacht van de kin-
deren te houden en laat hij zien over 
een prima inlevingsvermogen te be-
schikken.

Tijdens de show heeft hij ook een 
‘poepdans’, waar alle kinderen aan 
deel mogen nemen. Je moet doen 
alsof je in de poep staat en je voe-
ten afsmeert. Een erg leuk gezicht, 
vooral wanneer je ziet dat een aantal 
kinderen zich zo erg inleven dat ze 
waarschijnlijk echt denken dat ze in 
de poep staan.

Meerderheid fracties gemeenteraad heeft 
vertrouwen in functioneren burgemeester
Laarbeek - In het Eindhovens Dagblad 
van 22 juli zijn artikelen verschenen 
over het functioneren van de burge-
meester van de gemeente Laarbeek. 
Dit is aanleiding voor het gemeente-
bestuur om hier op te reageren. Frans 
Biemans reageert hierop namens de 
fractievoorzitters.

Binnen het vorige college was er be-
hoefte aan een onderzoek naar het 
vertrouwen dat de burgemeester ge-
noot binnen dat college. Door een 
extern bureau is onderzoek gedaan 
en het bureau heeft daarover een ver-
trouwelijk rapport opgesteld. Omdat 
dit rapport deel uitmaakt van het 
persoonsdossier van de burgemeester 
is het niet openbaar. Inhoudelijk rea-
geert het gemeentebestuur er daarom 
niet op. 

Een meerderheid van de fractievoorzit-
ters van de gemeente Laarbeek heeft 
hun vertrouwen uitgesproken in het 
functioneren van burgemeester Hans 
Ubachs. Volgens het huidige college is 
er voldoende basis voor herstel van het 
vertrouwen als de burgemeester lessen 
leert uit het verleden en de gemaakte 

afspraken worden nagekomen. 
De gemeenteraad vergadert na de zo-
mervakantie over de kwestie.

Door de raad is geheimhouding opge-
legd. Dat de inhoud van het rapport 

toch in de openbaarheid is gebracht, 
wordt betreurd. De waarnemend 

raadsvoorzitter Frans Biemans doet 
aangifte van het schenden van de ge-
heimhouding.

Hans Ubachs

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

Motorclub Liberator bezocht WK 
Unicycle Zwitserland

Gymlessen op de Lieshoutse basisscholen

Sumiswald/Aarle-Rixtel - De Aarle-
Rixtelse motorclub ‘Liberator’ heeft 
zaterdag 19 juli deelgenomen aan het 
WK Unicycle in Zwitserland. Unicycle 
is motorrijden met maar één wiel, 
over een afstand van 30 meter.

In een spannende race werden leden 
van de Aarlese motorclub in de laag-
ste klasse 5e, in de middenklasse 4e 
en in de zwaarste klasse 10e en 13e. 
Een mooie prestatie met een deelne-
mersveld van 150 personen. De goed 
bevriende motorclub Heracles MC uit 
het Belgische Retie nam twee keer 
goud mee naar huis. Vader en doch-
ter werden bij hen wereldkampioen! 

Er gingen dus veel prijzen richting het 
zuiden van Nederland en België.

Lieshout – Fred Janssen ging voor 
de zomervakantie op zoek naar 
toekomstige pupillen voor voetbal-
vereniging Eli. Hij bezocht open-
bare school het Klokhuis in de 
gymzaal van Sporthal De Klumper. 
Aansluitend bezocht hij de Maria 
Bassischool die i.v.m. het goede 
weer buiten gymles hadden. 

Bij beide scholen werd er na een in-
troductie begonnen met een korte 
warming up. Hierna werden de 
groepen verdeeld en in spelvorm 
werd geoefend om een bal over 
te spelen naar elkaar. Aansluitend 
volgde een partijtje voetbal. Na het 
overhandigen van de flyers met de 
gegevens van Eli, hoe aan te melden, 
zat Freds taak er bijna op. Als dank 

voor de uitnodiging overhandigde hij 
namens Eli een nieuwe voetbal voor 
beide scholen.

Bij deze wil hij  Juf Tine en Jolanda 
bedanken voor de korte maar fijne 
samenwerking en hoopt hij dat vele 
kinderen voetbalvereniging Eli ko-
men versterken; Lieshout heeft ta-
lent genoeg!

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

OP VAKANTIE?
VEILIG OP WEG 

MET NIEUWE BANDEN
  De juiste banden voor de beste prijzen

 Snel & professioneel   Gratis controle & advies

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...

Bent u op zoek naar een lieve 
kattenvriend, kom dan eens kijken 
bij ons in de opvang. In juli en 
augustus mogen de volwassen 
katten geplaatst worden tegen een 
speciaal tarief. We hopen zo voor al 
deze lieve, stoere of juist eigenwijze 
huistijgers een gouden mandje te 
vinden. Zo ook voor Jinx, hij verblijft 
al 10 maanden bij ons. We zijn heel 
trots op deze lieve kanjer, omdat 
hij zo zijn best heeft gedaan het 
vertrouwen in de mensheid weer 

terug te krijgen. Hij komt graag naar u toe voor een fijne knuffel.  Bij wie mag 
Jinx komen genieten van het leven?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Jinx bent u welkom tijdens openingsuren 
bij onze dierenopvang of kunt u onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 
0492-381490.

Naam:        Jinx
Leeftijd:     2 jaar
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Zaterdag 26 juli

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Hanneke Verbakel-
van der Linden (mged), Hein en Miet Vogels-van 
den Heuvel en zonen Martien Harrie en Jan, 
Marinus van den Heuvel, Lies van Os, Jan en 
Ida van de Gevel-Slits, Jan Leenders (van Berkel 
mged), Noud van Kleef en overleden ouders van 
Kleef- Merkx.

Zondag 27 juli

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering Volkszang.
Intenties in deze viering voor: Annie van Heeswijk-
Bevers (mged), Frans Manders (jrgt), Miet Truus 
en Jan van Dooren (fund), Nellie van Uden-Smeets 
(mged), Truus Merks-van Hoof (mged), Overleden 
ouders Van Berlo-Manders en kinderen, Hans 
Swanenberg (sterfdag), George Cranen (sterfdag).

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
17e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Jan van den Bogaard; 
Noud en Mio Raijmakers; 
Kevin van de Ven; Miet van Boxmeer – van 
Duijnhoven (verj.); 
Martien van der Linden; Overleden familie Verbakel 
– v. d. Zanden; 

Martien en Mia Althuizen – Nabuurs (verj.); Ben 
Loomans en overleden ouders de Jong – van 
Leuken; Tot welzijn van de parochie.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Gerard Smits, Lou 
Maas, Dina Vereijken-Otten, Antoon Schepers, 
Harrie Bouw, Dora van de Laar.

Maandag 28 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 29 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 30 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Donderdag 31 juli

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

Het koninkrijk 

der hemelen 

lijkt op een schat 

verborgen in de akker

KERKBERICHTEN

Agenda 
24 juli t/m 31 juli

Bedevaart naar Kevelaer 2014
Laarbeek - Er blijkt enige onduidelijk-
heid te bestaan omtrent de bedevaar-
ten naar Kevelaer in 2014 vanuit de 
parochies Laarbeek. In 2013 werd er 
één bedevaart gehouden. De groep was 
toen erg groot, wat te prijzen is. 

Maar voor pater Wester en broeder 
Josep was het moeilijk te overzien, 
vandaar dat men besloten heeft de 
bedevaart op te splitsen in twee bede-
vaarten. Eén voor de parochies Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel, en één voor de 
pastorale eenheid Lieshout-Mariahout.

De bedevaart voor de parochies Beek en 

Donk en Aarle-Rixtel wordt gehouden 
op dinsdag 30 september en staat onder 
leiding van pastoor Verbraeken. Opgave 
bij het parochiecentrum Beek en Donk, 
tel. 0492-461216.

De bedevaart voor Lieshout en 
Mariahout is gepland op 7 oktober, 
feestdag van Maria, Koningin van de 
Rozenkrans, en staat onder leiding van 
pater Wester en broeder Josep. Opgave 
bij de pastorie te Lieshout tel. 0499-
421236. Overigens staat het eenieder 
vrij met welke bedevaart hij of zij mee 
wil gaan. Ook bedevaartgangers van 
buiten Laarbeek zijn van harte welkom.

Mooi Gespot

Een bijzondere kraamvisite door prins Maurice
Lieshout - Afgelopen week was het dan 
zover, prins Maurice van de Raopers 
is samen met zijn adjudant Peter op 
kraamvisite geweest bij Siem, de kers-
verse zoon van Erik en Marjolijn Reloe. 

Dat is in principe nog niet zo bijzonder, 
een prins legt immers wel meer bezoek-
jes af in het jaar dat hij met de scepter 
zwaait. Maar zelden komt het voor dat 
dit nog in de maand juli gebeurd. Dus 
waarom nu wel, vraagt men zich wel-
licht af. Nou dat zit zo, twee jaar gele-
den is Meike geboren, de oudere zus van 
Siem. En daar is toen ook de prins met 
zijn adjudant op bezoek geweest, en het 
bijzondere was dat het toen prins Peter 
en adjudant Maurice was, omgedraaid 
dus. Vandaar dat deze twee toppers het 

niet laten konden, om op een mooie zo-
merdag ook de tweede aanwinst van fa-
milie Reloe te bezoeken. En natuurlijk is 

Siem net als Meike ook beloond met een 
prachtige medaille van de prins.

Prins Maurice met Siem, de kersverse zoon van 
Erik en Marjolijn Reloe. Links adjudant Peter.

Groot succes voor Harmonie St 
Caecilia op concertreis naar Duitsland

Dotternhausen - Het was warm, het was 
feestelijk en het was succesvol, harmonie 
St Caecilia keert trots en tevreden terug 
van haar concertreis naar Duitsland. De 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie be-
zocht haar jubilerende zustervereniging 
in het plaatsje Dotternhausen. De slag-
werkgroep gooide hoge ogen en het har-
monieorkest won het muziekconcours met 
overmacht.

Het harmonieorkest mocht zaterdag als 
laatste aantreden op het concourspodium 
in de lokale ‘festhalle’. De temperatuur was 
tropisch en de naweeën van het openings-
feest van vrijdagavond waren nog voel-
baar. Toch steeg het orkest boven zichzelf 

uit. De beloning kwam een dag later bij 
de prijsuitreiking. Met 96,7 punten was St 
Caecilia groepswinnaar en behaalde het 
hoogste aantal punten van alle orkesten.

Ook het optreden van de slagwerkgroep 
was een muzikaal hoogtepunt en dat 
terwijl het fenomeen slagwerkgroep in 
Duitsland onbekend is. De slagwerkers 
mochten zondagmiddag tussen de tiro-
lerkapellen hun kunsten vertonen. En met 
succes, een bomvolle tent stond binnen se-
conden op de banken. 

Naast de muzikale uitspattingen was er ook 
voldoende ruimte voor feest. Hoogtepunt 
was het tirolerfeest op zaterdagavond. 

Gekleed in lederhose en dirndl bezette de 
harmonieleden en de Duitse collega mu-
zikanten tot in de late uurtjes de voorste 
meters bij het podium.

De concertreis was niet de eerste naar 
Dotternhausen. De goede band tussen de 
twee verenigingen gaat terug naar 1999. 
Voor een uitwisselingsconcert werd door 
Mv-Dotternhausen via een contactadver-
tentie een buitenlandse harmonie gezocht. 
St Caecilia reageerde en bij de eerste ont-
moeting was er direct een klik. De muziek-
verenigingen bezochten elkaar meerdere 
keren. Het bezoek van afgelopen weekend 
was ter ere van het 135 jarig bestaan van 
Mv-Dotternhausen.

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL*

*informeer naar de voorwaarden, n.i.c. met andere acties

WEEK 32 GESLOTEN

Sinds 1999

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

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Werkt het Piet van Thielplein tegen-
woordig met een blauwe zone?? 

Ingezonden door Bibi van Zutphen
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Toneelvereniging Mariahout geeft oud sprookje frisse twist
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout - In Openluchttheater 
Mariahout heeft de jeugdgroep van 
toneelvereniging Mariahout een 
nieuwe bewerking van “De nieuwe 
kleren van de keizer” uitgevoerd.

De keizer is een egoïst
Terwijl zijn volk honger lijdt heeft 
de keizer van Kwalaloempië alleen 
aandacht voor zijn uiterlijk. Hij geeft 
bakken geld uit. Er is niets meer over 
voor andere belangrijke zaken in het 
land. Terwijl ministers zich zorgen ma-
ken omdat er geen geld is voor het 
leger, wordt het volk steeds onrusti-
ger. Intussen is de gemene keizerin 
Mitsubishi van plan om oorlog met 
Kwalaloempië te gaan voeren. 

Vrouwelijke keizer versus mannelijke 
keizerin
Michelle van Daalhoff tekende naast 
de regie ook voor de bewerking van 
het aloude sprookje. Zij is erin ge-
slaagd om het  te vertalen naar een 
frisse, vrolijke bewerking waarin het 
contrast tussen de twee heersers op-
valt. De keizer, gespeeld door Bart 
van Turnhout,  is een verwijfd type 
dat zich op het einde letterlijk bloot 
durft te geven. Debbie Segboer zet 
een stoere agressieve  keizerin neer 
die uiteindelijk haar zachte kant laat 
zien.

Kleurrijk schouwspel
Leden van toneelvereniging 
Mariahout slagen er wederom in om 
een kleurrijk schouwspel te tonen.  

Het speelvlak van het theater wordt 
maximaal benut. Vrijwilligers hebben 
gewerkt aan schitterende kostuums 
met als hoogtepunt een prachtige 
Chinese draak waarin het volk listig 
verstopt zit. Van klein tot groot en 
van jong tot oud worden rollen goed 
neergezet. 

Maandenlange voorbereidingen
’s Winters wordt gestart met voorbe-
reidingen voor de productie. Teksten 
worden uitgezocht en gemaakt, ac-
teurs krijgen de gelegenheid om tek-
sten te lezen. Na het verdelen van rol-
len wordt het stuk ‘gezet’ en krijgen 
de spelers de gelegenheid om teksten 
uit hun hoofd te leren. In het voorjaar 
wordt het stuk voor de eerste keer 
in het openluchttheater gerepeteerd 
waarna in de laatste weken wordt 
toegewerkt naar de première. Dit jaar 

viel de laatste repetitie, de generale, 
letterlijk in het water zodat de leden 
van de toneelvereniging op de dag 
van de première nog een generale re-
petitie hadden. 

Tournee door Nederland
Productieleider Helmie Segboer is 
tevreden over de eerste voorstelling. 
“Natuurlijk moet het stuk nog ‘groei-
en’ maar dat gaat zeker gebeuren 
als de acteurs dadelijk ruim 3 weken 
op tournee zijn. Het was bijzonder 
dat de première in Mariahout, de 
thuisbasis, was.” De komende we-
ken zijn de acteurs uit Mariahout en 
omgeving namelijk in heel Nederland 
te bewonderen. Wil je ze een keer 
zien spelen? Kijk voor data op 
www.toneelverenigingmariahout.nl. 
Op 31 juli treden ze om 14.30 uur op 
in Openluchttheater Mariahout.

Fotograaf: Jan Jansen

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vakantiestress
Werkmailtjes zijn beantwoord. De 
stekker gaat uit de computer. Tijd 
om te relaxen. De vakantie is aange-
broken. Terwijl manlief een weekje 
doorwerkt stort ik me op vakantie-
voorbereidingen. Om de chaos een 
beetje in de hand te houden heb ik 
op de computer afstreeplijsten ge-
maakt. 

De eerste dagen van voorbereiding 
lopen voorspoedig. Ik draai regel-
matig een wasje, leg kleren klaar, ga 
boodschappen doen en koop daar-
bij allerlei nuttige en minder nuttige 
hebbedingetjes. Ik heb dit jaar alles 
onder controle. 

Op de dag voor vertrek blijkt dat de 
sandalen van de kids toch te klein 
zijn. De zwembroek van manlief is 
aan vervanging toe en ik vergeet 
steeds zonnebrand te kopen. Ik voel 
de adrenaline al een tikkeltje stijgen. 

Hoewel ik eigenlijk nog een keer 
door de keuken wil dweilen besluit 
ik met de kinderen de  Scapino te 
bezoeken. ’s Avonds stoppen we de 
kinderen vroeg in bed. Wij prop-
pen de auto vol. Verkeken op de 

hoeveelheid rommel die we 
mee willen sjou-

wen, laat ik 

de hebbedingetjes thuis. Lang na 
zonsondergang is de klus geklaard. 
Manlief gaat naar bed, morgen in 
alle vroegte staat er een lange reis 
voor de boeg. Hoewel ik niet zwan-
ger ben, begint nesteldrang op te 
steken. Toch maar door de keuken 
dweilen? Terwijl ik het vieze water 
weggooi hoor ik gehuil. “Mama, ik 
ben nat!” In een klamme stinken-
de pyjama komt mijn kleintje naar 
beneden.  Na het verschonen toch 
maar een wasje draaien.

Het geluid van de wasmachine 
dringt door tot in mijn slaapkamer. 
Ik kan de slaap niet vatten. Na het 
centrifugeren besluit ik de spullen in 
de droger te stoppen om even later 
de kwetsbare weefsels toch maar 
aan de lijn te hangen. Weer een uur 
later vat ik de slaap om naar mijn 
gevoel een minuut later wakker te 
worden van de wekker. De kinderen 
dansen en springen al door het huis. 
Na alle laatste controles vertrekken 
we in de ochtendmist. Als we een 
uur later de snelweg oprijden en ik 
bijna in slaap sukkel schiet ik met 
een ruk overeind. Thuis aan de kap-
stok hangt een tas van de Scapino 
met sandalen en zwembroek. “Die 
kopen we wel  op vakantie,” zegt 

manlief, “Samen met de zon-
nebrand!”

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

Politie houdt interactieve voorlichting over veiligheid aan senioren

“Vorige week vond in Beek en Donk nog een 
babbeltruc plaats”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – “Vorige week vond 
in de Pater Becanusstraat in Beek en 
Donk nog een babbeltruc plaats, waar-
bij waardevolle sieraden met emotio-
nele waarde bij een oudere vrouw wer-
den weggehaald”, vertelt wijkagent 
van (Beek en) Donk Arthur van der 
Heijden aan de ruim dertig aanwezige 
senioren. Deze groep van KBO Beek 
en Donk kreeg vorige week woensdag 
voorlichting van de politie over veilig-
heid.

Het onderwerp van de middag is dui-
delijk: de senioren handvaten meege-
ven om ze zo veilig mogelijk te laten 
voelen door middel van preventief te 
handelen. ‘Zorg dat je goed hang- en 
sluitwerk hebt’, ‘laat geen waardevol-
le spullen in het zicht liggen’ en ‘zorg 
dat je niet te veel contant geld in huis 

hebt’. Het zijn slechts enkele tips die 
wijkagenten Arthur van der Heijden 
en Henri van den Heuvel (wijkagent 
Lieshout-Mariahout) meegeven.

De bijeenkomst van twee uur heeft een 
interactief tintje. Sommige senioren 
geven aan hoe zij omgaan met veilig-
heid. Anderen komen met voorbeelden 
van wat zij ooit hebben meegemaakt of 
gehoord hebben. Ook krijgt de groep 
diverse filmpjes te zien, waarbij ze zien 
hoe overvallers of inbrekers te werk 
gaan en hoe je het best kunt handelen. 
Wijkagent Henri licht toe: “Als inbre-
kers of overvallers binnen willen komen, 
komen ze binnen. Maar we kunnen ze 
het natuurlijk wel heel lastig maken. En 
daarnaast: inbrekers zijn bang om be-
trapt te worden. Ze zijn meestal nog 
banger dan de bewoners zelf.”

Gedurende de middag komen nog 
veel onderwerpen aan bod. Welke 

methodes worden er gebruikt bij bab-
beltrucs? Waarom breken mensen in 
en wanneer? En hoe kun je je huis het 
beste beveiligen, zodat je zo min moge-
lijk kans maakt op een inbraak?

“Wij willen jullie ook niet te bang voor 
alles maken”, besluit Henri de bijeen-
komst. “Maar wees alert en probeer 
iets te doen met onze tips.”

Beide wijkagenten kijken terug op een 
positieve bijeenkomst. “Er passeerde 
veel (eigen) voorbeelden de revue en 
het is goed om te zien dat mensen er 
ook echt over nadenken en soms ook 
beseffen dat ze dingen verkeerd aan-
pakken, zoals in de tas huissleutels heb-
ben zitten, inclusief een agenda waar 
het adres in staat. Het zijn allemaal klei-
ne dingen, die makkelijk zijn te verhel-
pen. Zo wordt de kans op een overval 
of inbraak toch kleiner.”

Bij aankoop van een nieuwe houten 
vloer: gratis styling-/ kleuradvies van 
een gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Van 1 t/m 22 aug. gesloten 
i.v.m. vakantie

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

ACTIE

Tel:0492-536268
Mob: 06-54674255 / Mob:06-54327452
BOSSCHEWEG 76B AARLE RIXTEL

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

Hallo wereld
Het thuisgevoel
in Beek en Donk



Donderdag 24 juli 20146 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantPuzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Wim Daniëls

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Tijn van der Bruggen

2. Ricky Hulsen

3. Ludy Weel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
BESTEK

BRODEN

CACTUS

CHALET

DOUCHE

DUBBEL

EEUWEN

EIGEEL

FIGUUR

GEBIED

GEWOND

HEMDEN

JATTEN

KOKERS

LENZEN

MESSEN

MUIZEN

NUMMER

PLAATS

POMPEN

QUITTE

RECHTS

UTOPIE

WAXINE

Gezond snacken...bestaat dat?! Ja dat bestaat! Op de vernieuwde puur en natuur afdeling van ‘t Verswarenhuys vindt 
u tal van gezonde, verantwoorde, lekkernijen.
Wat dacht u van gojibesjes, healthy power mix, multi fruit&berry mix? Stuk voor stuk gezond en verantwoord om tus-
sendoor te nemen in plaats van een ‘vette hap’. Maar ook tal van lekkere sappen en water (o.a. cocoswater) zijn lek-
ker, voedzaam en zeer gezond. En wat te denken van de 80 soorten thee die wij sinds kort in ons assortiment hebben: 
allemaal biologisch dus zonder onnatuulijke toevoegingen. Ook een groot assortiment glutenvrije producten 
zijn standaard te vinden in ons assortiment. En mist u iets: zeg het ons en wij proberen het op te lossen! Tot 
ziens in ‘t Verswarenhuys, Piet van Thielplien 5, Beek en Donk. Eten van vandaag!
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Heerlijke noedels met Chinese kool en kip

www.kookcentrumbrabant.nl

• 1 bos lente ui
• 3 teen knoflook
• 250 gr kastanje champignons
• ½ Chinese kool
• ½ wortel (peen)
• 1 pak eiernoedels
• 500 gr kipfilet
• Peper en zout
• Bloem
• Olijfolie
• 1 el vissaus
• Enkele druppels sesamolie
• 2 el sojasaus

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

Snijd de lente-uitjes in schuine stukken van 3 cm. Pel 
en snipper de knoflook. Maak de kastanjechampignons 
schoon en halveer of snijd ze in 4 stukken. Was de Chinese 
kool en snijd deze in dunne reepjes. Maak de wortel schoon 
en snijd deze in dunne halve plakjes. Bereid de noedels vol-
gens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd de kipfilet 
in gelijke reepjes en bestrooi met peper en zout. Haal de 
kipfiletreepjes even door de bloem en klop ze af. Verhit in 
een wok olijfolie en bak de kipfilet kort aan. Haal de kip uit 
de pan en voeg nu de groenten toe met een scheutje olie. 
Roerbak de groenten op hoog vuur beetgaar en breng op 
smaak met vissaus, sesamolie en sojasaus. Voeg de kipfilet 
en de warme noedels toe. Roer alles goed door elkaar.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

8 7 1 5

4 7

5 2 3

9 2 8 4 7

6 1 9

3 1 9 2 6

6 7 9

1 6

4 6 8 3

Puzzle #123152

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BESTEK BRODEN CACTUS
CHALET DOUCHE DUBBEL
EEUWEN EIGEEL FIGUUR
GEBIED GEWOND HEMDEN
JATTEN KOKERS LENZEN
MESSEN MUIZEN NUMMER
PLAATS POMPEN QUITTE
RECHTS UTOPIE WAXINE

    

Zoek de 10 verschillen
ZONDER VLEUGELS? ZIJ WEL!
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MooiLaarbeekkrant
MH17
Een vlucht
De ruimte in 
De vleugels gespreid
Een weg naar eindeloos geluk
Blijkt slechts van tijdelijke vrijheid

Een reis 
Laat duizenden achter
Intens verdriet
Zonder kind, vader of vrouw
Voor eeuwig
Hoe lang bevreesd
Weet men niet

Een tocht
De lucht in
Laat beide benen op de grond staan
Stevig doch ten einde raad
De omgeving
Overspoeld met haat

Een trip
Doet commotie stijgen
Het vliegmachine dalen
Waar zijn we beland
Het leed is hier
Het vertrouwen op afstand

Om collectieve rouw te verzachten
Enige rust in te stralen
De heldhaftige slachtoffers
Zullen hoe dan ook
Het enkeltje 
Naar de hemel halen

COLUMN

De komende periode staat in het teken 
van de zomer. Sommige mensen blij-
ven thuis, anderen zoeken de zon op in 
Europa of brengen zelfs een bezoek aan 
een ander werelddeel. Eenieder viert de 
zomerperiode op een andere manier.  

De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar 
de leukste, grappigste of origineelste 
zomerkiekjes! Er zijn twee wedstrij-
den. Eén voor mensen die de zomer in 

Laarbeek vieren en één voor 
mensen die buiten Laarbeek 
de zomer doorbrengen. 

Stuur je foto op naar
redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans 
op een mooie prijs! Inleveren op kan-
toor kan ook (Heuvelplein 3, Beek en 
Donk). De foto’s staan in de bouwvak-
weken 31, 32 en 33 in de krant. 

De MooiLaarbeekKrant 
wenst iedereen een 
fijne zomer toe! 

Gezocht: de leuke zomerkiekjes! 

Joey van der Leemputten

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26
www.marivandenheuvel.nl

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.

Oud-Laarbeeks echtpaar danst tango op de Donkse brug
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Een man en een vrouw 
die samen de tango dansen op de 
Donkse brug in Beek en Donk. Een 
bijzonder tafereel, dat in de afgelopen 
weken zelfs twee keer plaatsvond. Het 
gaat om televisieopnames voor een do-
cumentaire over de Zuid-Willemsvaart. 
Jeannette en Cor van Ameijde – oud-
Laarbekenaren – ontmoetten elkaar 
ruim vijftig jaar geleden hier bij de 
Zuid-Willemsvaart. De twee wonen in-
middels al jaren in Frankrijk. 

In De MooiLaarbeekKrant stond een 
paar maanden geleden een oproep 
van een productiebedrijf. Zij zochten 
mensen die verhalen konden vertellen 
over de Zuid-Willemsvaart. Hoewel 
Jeannette en Cor in Frankrijk wonen, 
zijn zij toch trouwe lezers van deze 
krant. Naar aanleiding van deze op-
roep, gaven zij zich op en zo werden 
zij uitgenodigd voor de opnames.  Een 
onderdeel daarvan was het dansen op 

de brug. De afgelopen weken was het 
echtpaar in Nederland; goede timing 
om dit allemaal te realiseren. 

Jeannette groeide op in de 
Monseigneur Verhagenstraat. Een 
vriendin van haar vertelde via via over 
kennissen, die wel een leuke zoon had-
den: ‘Corry’. Het waren schippers en 
dit gezin zou op korte termijn door de 
Zuid-Willemsvaart in Beek en Donk va-
ren. Jeannette dacht eerst dat het een 
meisje was, vanwege de naam Corry. 
Tot ze erachter kwam dat het een jon-
gen was, “en een leuke ook nog”, al-
dus Jeannette. De twee gingen samen 

dansen en zo ontstond van het een het 
ander. 

Het is nog niet bekend wanneer de 
documentaire uitgezonden wordt en 
op welke zender. Zodra dat bekend 
is, zal dat te lezen zijn in deze krant. 
In die documentaire hoor je dan al-
les over het levensverhaal van Cor en 
Jeannette, die volgend jaar alweer vijf-
tig jaar getrouwd zijn. 

Ben je benieuwd naar de verhalen van 
Jeannette en Cor van Ameijde? Lees 
dan de luchtpost op pagina 11 in deze 
krant.

Cor en Jeannette van Ameijde dansen de tango op de Donkse brug

Actuele  vacatures
• Howeko is op zoek naar iemand die (sa-

men met andere vrijwilligers en mogelijk 
pupillen van ORO) het onderhoud van 
het gezamenlijke terrein van Howeko en 
ORO aan het Wethouder Heinsbergen-
plein ter hand kan nemen.

• Volleybalvereniging BEDOVO is op zoek 
naar een trainer voor zowel jeugd als 
volwassenen. De trainingen zijn op din-
sdagavond. De jeugd start om 18.30 uur 
en de senioren starten vanaf ongeveer 
20.00 uur. Duur is 1,5 uur. Ook zijn zij 
op zoek naar coaches voor jeugd- en 
seniorenteams. De wedstrijden zijn op 
zaterdagmiddag en begin van de avond. 
De helft van de wedstrijden is in Beek en 
Donk en de andere helft is in de regio, 
ongeveer in een straal van 30 km rond 
Beek en Donk.

• - Bij de Bijzondere Vakanties van het Ned-
erlandse Rode Kruis zijn ze op zoek naar 
vrijwillige verpleegkundigen die zich voor 
hun gasten willen inzetten. De gasten zijn 
mensen met een beperking die niet meer 
op een ‘normale’ vakantie kunnen omdat 
zij meer zorg nodig hebben.

• – Zorgboogcentrum De Regt is op zoek 
naar een vrijwilliger die gedurende de dag 
hun cliënten van A naar B brengen. Zij 
willen graag deelnemen aan activiteiten 
en eetmomenten. In sommige gevallen 
kunnen zij echter niet zelfstandig van A 
naar B. Daar hebben zij graag uw hulp bij.

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Ad van de Vossenberg 
                   uit Lieshout
Vrijwilligerswerk: Openluchttheater Mari-
ahout, bestuurslid en draagt zorg voor het 
geluid en techniek in het theater, tevens lid 
van de werkgroep bouw. Toneelvereniging 
Mariahout; geluidsman.

Geen verre vakantie
De zomervakantie is aangebroken. Voor 
menig persoon de gelegenheid om er 
lekker op uit te trekken. Ad van de Vos-
senberg zul  je in deze periode niet op de 
camping zien staan. Al 30 jaar ‘offert’ hij 
zijn zomervakantie op om vrijwilligerswerk 
te doen in het openluchttheater van Mari-
ahout. Op maandag en donderdag is hij al 
in de vroege ochtend in het theater aan-
wezig om allerlei klusjes op te knappen. 
Ook als er geen voorstelling is kun je hem 
daar vaak vinden. Naast zijn werk voor 
het theater gaat hij ook regelmatig met de 
jeugdgroep van toneelvereniging Maria-
hout mee om te zorgen voor het geluid. In 
de drie weken dat deze groep op tournee 
is gaat Ad mee om de groep te versterken.

Bestuurslid met opgestroopte mouwen
In 1968 werd Ad gevraagd om in het 
bestuur van het theater plaats te nemen. 
Hij werd de man van de fi nanciën en 
zorgde samen met Frans van den Heuvel 
voor de techniek. Ad is geen man voor op 
het pluche, waar gewerkt moet worden 

staat Ad vooraan. In de bijna 50 jaar dat hij 
zich voor het theater inzet heeft hij al heel 
wat kruiwagens zand versjouwd en ste-
nen verlegd.  Als in 2010 begonnen wordt 
met het renoveren van het theater is Ad 
de vaste kracht waaromheen activiteiten 
verlopen.

Bescheiden
Na de voorstelling, als alle kabels zijn op-
gerold en de microfoons weer keurig zijn 
opgeborgen, zit Ad nog even te genieten 
van een alcoholvrij biertje. Even wordt ge-
praat met het management van een artiest 
die binnenkort komt optreden.  Hakim, de 
artiest die opgetreden heeft, schuift ook 
even aan. Als alle bezoekers vertrokken 
zijn doet Ad, voordat hij afsluit, nog even 
zijn ronde.  Zaterdag de volgende voor-
stelling, maar eerst deze week nog met de 
toneelvereniging op pad. Voor Ad geen 
bloemen of applaus, daar is hij veel te bes-
cheiden voor. De voldoening dat de voor-
stelling weer goed verlopen is, is genoeg.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

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

Van Schijndel 
Passie voor wonenPassie voor wonen

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op banken showroom20% korting op banken showroom

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Gevonden en verloren voorwerpen WISH
• Onderhoud asfaltwegen
• Samen bouwen in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

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

LAARBEEK – Op woensdag 30 juli, 6 augustus en 13 augustus 2014 vervalt de middag- en avond-
openstelling van het gemeentehuis Laarbeek.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                                    Kern           Ingediend d.d.                 Werkomschrijving
De Malthezer 9                   Aarle-Rixtel           14-07-2014                     vergoten woning
Zwanendreef 12                 Aarle-Rixtel           14-07-2014                     plaatsen dakkapel achterzijde  
                    woning
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie                                  Kern    Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Vossenberg 11                 Mariahout           08-07-2014 dakrenovatie
Donkervoortsestraat 5   Beek en Donk    10-07-2014 slopen bestaande bedrijfsruimtes
Karstraat 11                      Beek en Donk    14-07-2014 verwijderen dakbedekking/dakbeschot
   Woning en bijgebouw
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen wor-
den ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                              Kern       Werkomschrijving Activiteit       Verzonden
De Tamboerijn 7           Beek en Donk         dakkapel                  bouwen            10-07-2014
Rooijseweg ongenummerd  Lieshout                   realiseren tijdelijke    bouwen            14-07-2014
       tunnelkappen
Donkervoortsestraat 3   Beek en Donk      loods/ berging                  bouwen            15-07-2014
Balduinstraat 1,2,4,6                    
Hertog Janstr.1,5,13,15,17 Lieshout         verwijderen asbest                 sloop                 08-07-2014

Janssenstraat 19,27,33,13,15,17,19,23,25,29,31
Buizerdstraat 10,4,24,6,8,12,14,16,18,20,22
Lange Akker 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
Valkendijk 2,4,6,8,5,7,9,11
Broekelingstraat 75,63,65,67,69,71,75,77,79,81     
                                            Aarle-Rixtel             verwijderen asbest         sloop               08-07-2014

Trentstraat 28                  Beek en Donk         verwijderen dakpannen       sloop                08-07-2014
                                                                                saneren asbest             
Beekerheide 20               Beek en Donk         verwijderen asbest                sloop               08-07-2014
Donkervoortsestraat 5   Beek en donk         slopen bestaande                   sloop              10-07-2014
                                                                                bedrijfsruimtes             
Vossenberg 11                  Mariahout               verwijderen golfplaten    sloop               15-07-2014
Donkervoortsestraat 5   Beek en Donk         verwijderen golfplaten         sloop                15-07-2014

Geweigerde uitgebreide omgevingsvergunning 
Locatie                                   Kern   Werkomschrijving                Activiteit       Verzonden
Piet van Thielplein 13A   Beek en Donk   handel in strijd RO                weigeren                  10-07-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden, 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-Herto-
genbosch. 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 (zie bovenstaande regel)

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 tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoon-
nummer 0492 469 700.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Oranjebar voor het houden van een summerparty op het Oranjeplein in Mariahout op zon-

dag 24 augustus 2014 van 12.00 – 20.00 uur. (Verzonden 9 juli 2014)

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.

Ter informatie delen burgemeester en wethouders van Laarbeek mede dat de volgende bedrij-
ven zich hebben gemeld:

1. H. Verbakel, Beemdkant 17 in Lieshout;
2. W.H.M. Swinkels, Het Laar 1 in Aarle-Rixtel;
3. P.A.M. van der Linden, Peeleindseweg 1 in Beek en Donk

omdat zij wijzigingen aanbrengen ten aanzien van het Activiteitenbesluit milieubeheer waarbij 
tevens de melding Activiteitenbesluit milieubeheer en de Omgevingsvergunning Beperkte Mili-
eutoets (OBM) gedeeltelijk worden ingetrokken. De gedeeltelijke intrekkingen zijn geen officiële 
procedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer. De intrekkingen van deze bedrijven geschiedt ten bate van externe salderingen op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor respectievelijk onderstaande adressen:
1. 1.201,1 kg NH3 ten behoeve van Mts. Van Rooi, Herendijk 4, 5737 RA in Lieshout; 900 kg 

NH3 ten behoeve van A. Donkers, Beemdkant 19, 5737 RB in Lieshout.
2. 1.471,8 kg NH3 ten behoeve van Mts. Van Rooi, Herendijk 4, 5737 RA in Lieshout;
3. 3.450 kg NH3 ten behoeve van Bankers – Van Gennip V.O.F., Pandelaarse Kampen 25, 5421 

ZA te Gemert; 900 kg NH3 ten behoeve van A.J. Kuijpers, Esp 2, 5761 RD in Bakel.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen aan de heer Bekx voor 
het veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan Bosven 2 in 
Mariahout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 21 juli 2014 gedurende 
6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Indien ge-
wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefo-
nisch informatie inwinnen onder nummer 0492 469867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswij-
zen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders 
van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren 
worden gebracht bij de afdeling Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georgani-
seerd na telefonische afspraak met de heer J. van den Eijnde, telefonisch bereikbaar onder num-
mer 0492 469867. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Beperkte openstelling gemeentehuis
Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende/geweigerde omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure Bosven 2 Mariahout

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende 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 

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

Mooi Strijp

Vorige week ben ik met mijn camera 
met macrolens rond gaan struinen op 
Strijp in Aarle Rixtel. Rondom en door 
deze wijk in Aarle zijn prachtige wa-
terpartijen en bloemenvelden aange-
legd, wat een lust is voor het oog, en 
er is van alles te fotograferen. Tegen 
de wijk aan richting de Lieshout-
seweg, heeft men enkele jaren ge-
leden een patrijzenveld aangelegd, 
wat er met het jaar mooier uit gaat 
zien. In het kruidenrijke veld groeit 
ook de cichorei (met dank aan mijn 
onvolprezen collega de meikever uit 
het gemeenschapsblad van Aarle!) 
wat het veld bepaalde uren van de 
dag blauw kleurt. Als je hier rustig 
wat rondkijkt, zie je dat de bloemen 
krioelen van het leven, er vliegt en 
zweeft van alles in het rond. Door de 
macrolens gezien komen deze dieren 
echt tot leven en zie je pas goed wat 
voor prachtige natuurcreaties het 
zijn. Zo rondstruinen in deze velden 
van ons Mooie Laarbeek is al gewel-
dig, gezien door de macrolens is het 
helemaal prachtig!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Strijp, Aarle-Rixtel

De MooiLaarbeekKrant gaat over 
grenzen. Dat blijkt wel uit bijgaan-
de foto’s. Yuri van Gelder en Hans 
van Breukelen, beiden De Mooi-
LaarbeekKrant aan het lezen!

De foto met Yuri van Gelder is in-
gezonden door Alien. Zij zat ach-
ter hem in een sporthal en zag dat 
Yuri deze krant aan het lezen was, 
waarop ze besloot een foto te ma-
ken. 

Bekende Nederlands met 
De MooiLaarbeekKrant 

Yuri van Gelder 

Hans van BreukelenHans van Breukelen

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Suzanne heeft >120 out� ts

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

Tok Tokkie … 
een tweede thuis

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Mooi Gespot
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www.openluchttheater-mariahout.nl

Kindervoorstellingen;
Elke maandag en donderdag 

in de zomervakantie!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

 Theatergroep Frits
De kleine zeemeermin

maandag 28 juli 14:30 uur

Toneelvereniging Mariahout
De nieuwe kleren van de keizer

donderdag 31 juli 14:30 uur

Stoppen bij Stout!

EEen korte stop bij Grand Café Stout biedt meer dan alleen even bij-
komen van een  inke  etstocht. Een groot terras met wel 70 zit-

plaatsen, gratis WiFi, de lekkerste koffie in de regio, 4 oplaadpunten 
voor uw elektrische  ets, veel voorbijgangers en gezelligheid in de 
Dorpsstraat van Aarle-Rixtel, gerechten op de lunch en diner-kaart 
met uitsluitend verse ingrediënten van lokale leveranciers, veel 
gratis informatie voor leuke bezienswaardigheden in en rondom 
AAarle-Rixtel en natuurlijk voldoende parkeergelegenheid om uw 

auto te parkeren voor vertrek van uw  etstocht.

Tot zo bij Stout!

Openingstijden:
zomer: dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur
winter: dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 uur

Grand Cafe Stout
Dorpsstraat 86        5735EG Aarle-Rixtel          

www.grandcafestout.nl       info@grandcafestout.nl
0492-778388 

Mooi UIT in Laarbeek

Beleef kindervoorstellingen in Openluchttheater Mariahout
Mariahout - In de zomervakantie 
zijn er iedere maandag en donder-
dag leuke kindervoorstellingen te 
zien in Openluchttheater Mariahout. 
Deze week met Theatergroep Frits en 
Jeugdtoneelvereniging Mariahout. 

De Kleine Zeemeermin
Theatergroep Frits komt om maandag 
28 juli weer naar het openluchttheater 
met hun nieuwe muzikale voorstelling 
‘De Kleine Zeemeermin’, een vrolijke, 
spannende, muzikale en verrassende 
voorstelling voor jong en oud.  

Mijlenver onder het zeeoppervlak, 
dieper nog dan waar de beste on-
derzeeër komen kan, is het water zo 
blauw als de blauwste lucht op een 
prachtige zomerdag. Vissen met de 
fraaiste kleuren zwemmen er af en 
aan. En daar, in die diepte, wonen de 
zeemeermensen. 

Aurely is een zeemeermin. Dit jaar 
heeft zij de leeftijd bereikt waarop ze 
naar boven mag zwemmen om te zien 
wat er boven het zeeoppervlak ge-
beurt. Aurely wil zo graag zien hoe de 

wereld van de mensen eruit ziet, maar 
of dat nu zo’n slim idee is? 

De Nieuwe Kleren van de Keizer
De nieuwe voorstelling van 
Jeugdtoneelvereniging Mariahout is 
op maandag 31 juli voor de laatste 
keer te zien in het openluchttheater. 
De jongerengroep van de toneelver-
eniging heeft zich gestort op een ge-
moderniseerde versie van het sprookje 
de Nieuwe Kleren van de Keizer en 
speelt daarmee de sterren van de he-
mel. 

Het leven van de keizer van 
Kwalaloempië draait slechts om één 
ding: zijn uiterlijk. De hele inhoud van 
de schatkist gaat op aan schoonheids-
behandelingen en de prachtigste kos-
tuums. En dat zorgt voor een  hoop 
problemen in zijn land. In ‘De Nieuwe 
Kleren van de Keizer’ is niets wat het 
lijkt en blijkt niemand te zijn wie je 
dacht dat hij was. Een spannend en 
humoristisch sprookje in Oosterse sfe-
ren, voor jong en oud.

Kindervoorstellingen beginnen om 
14.30 uur. Voor kaarten en meer infor-
matie ga je naar www.openluchtthea-
ter-mariahout.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Geen kienen tijdens 
bouwvakvakantie bij Plan West

Hertje geboren in Dierenpark 
Regter Eind

Lieshout – De kienavonden van 
Buurtvereniging Plan West in Lieshout 
gaan op woensdag 30 juli en woensdag 
6 augustus niet door. Dit in verband met 
de bouwvakvakantie.

Op woensdag 13 augustus zijn zij weer te-
rug en is iedereen weer van harte welkom 
op de wekelijkse kienavond. Deze wor-
den gehouden in café/zaal de Koekoek in 
Lieshout. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Beek en Donk - Afgelopen week is er 
weer een hertenjong geboren op dieren-
park Regter Eind te Beek en Donk. Het is 
elke keer een vertederend beeld als zo’n 
jong hertje ter wereld komt. Moeder en 
tantes passen zeer goed op het jonge 
kalf en de eerste twee weken wordt het 
jong goed verstopt in het gras of de 
dichte begroeiing van het struikgewas. 

In de avonduren komt het hertje dan 
schoorvoetend met moeder voor de dag 
om na een kleine wandeling en ken-
nismaking met de overige herten weer 
veilig naar zijn schuilplaats wordt terug-
gebracht. Er zijn deze zomer al drie jonge 

herten geboren en er worden er nog meer 
verwacht. Met wat geluk kun je deze 
jongen geboren zien worden net zoals 
de heer Monty Trapman die vanuit zijn 
appartement aan de Hermelijnstraat deze 
mooie foto heeft kunnen maken. Het die-
renpark is elke werkdag open van 09.00 
uur tot 12.00 uur en in de avonduren na 
18.00 uur totdat de vrijwilligers klaar zijn 
met voeren. Bezoek buiten de afrastering 
is uiteraard de hele dag mogelijk.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Het hertenjong

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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MOOI IN CONTACT
Weduwe (79 jaar) zoekt een gezellige en 
beschaafde vriend. Brief onder nummer 
2407. Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

Ik ben een leuke vrouw van 51 jaar zonder 
kinderen. Ik zie er netjes uit. Ik zoek een leuke, 
nette man van ongeveer 49/50 jaar oud voor 
een vaste relatie. Brief onder nummer 1707. 
Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Thuiskapster bij u aan huis. Betaalbaar 
en goed, met ruim 11 jaar ervaring. Bel 
nu 06-21862206 voor een afspraak.

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

GEVONDEN
Sleutel gevonden op de hoek Akkermunt-
straat/Zaagmolenweg op maandag 14 
juli. Voorzien van groen plastic labeltje. 
Tel. 06-40465925

USB-stick gevonden (merk SP = Silicon Power). 
8GB, zwart omhulsel met transparante dop. 
Gevonden bij Wethouder Notenplein Beek en 
Donk. Af te halen op Heuvelplein 3, Beek en Donk

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

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s 
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

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

Gezocht: veetrailer, kleinveetrailer, ponytrailer 
voor achter de auto. Reactie graag met goede 
omschrijving, prijs, foto’s en staat van onderhoud 
naar j.rooijackers@planet.nl.

Gevraagd: steigervoetjes en lippen ongeveer 50 
stuks. Tel. 06-51052986

Goed tehuis gezocht voor lieve cavia, we moeten 
het diertje weg doen wegens tijdgebrek van 
onze dochter. Voor meer info tel. 0492-461617

OVERIG
Gratis afhalen: 150 vuilwerkstenen (nieuw) 
en 150 schone kalkzandstenen (gebruikt) 
tel. 06-42796530

TE KOOP
1 Biketrailer voor 2 elektrische fi etsen zit nog 
in de verpakking nieuwprijs €1.180,00. Doe 
een aannemelijk bod. Dan is hij van u. Tel. 
06-41100049

Radio versterker met extra CD speler, met 2 
staande boxen. Merk: Kenwood. Samen met 
platenspeler Merk: Lenco en DVD Speler 
Merk: Philips. Prijs n.o.t.k. Tel. 0499-473053

4 Chihuahua pups te koop. 3 teefjes en 1 
reu, 7 weken oud. De pups zijn ingeënt en 
hebben een paspoort. Prijs: €450,00 p.st. 
Tel. 06-23337932

Elektrische herenfi ets te koop, merk 
Puch. 4 jaar oud. Voor meer informatie 
tel. 06-53912500

Diverse spullen voor oppasoma’s en –opa’s, zo-
als een box, wipstoel, kinderstoel, etc. Teab. Tel. 
0492-382632

Te Koop: Tummy Tub  €10,00. 
Tel. 0492-462837

VACATURES
Wij zijn op zoek naar een gepensioneerde/vut-
ter chauffeur met groot rijbewijs, voor enkele 
uren per week. Meer info, bel 0492-461345.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-

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

VKS Autoservice en CCS Laarbeek 
wensen u een fijne vakantie

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Fl eur en Sem 
Habraken

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Wessel en Olivia

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt u een gratis 
speelgoedtrein met de naam van uw 

kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze speelgoedtrein wordt u aan-
geboden door: Intertoys Beek en Donk 

en De MooiLaarbeekKrant

Deze luchtpost is geschreven 
door Jeannette van Ameijde. Op 
dit moment woont zij met haar 
man Cor in Frankrijk. Jarenlang 
bracht zij in Saoedie-Arabië door. 
Hieronder lees je een passage uit 
die tijd. 

“We woonden inmiddels al drie jaar 
in Saoedi-Arabië en in een ander 
compound waar ook Saoediërs 
woonden. Waaronder ook de 
minister van verkeer en waterstaat. 
Op een dag kregen we een 
uitnodiging voor een kennismaking 
met de vrouw van deze minister.

Wij werden verwacht tussen 
9.00 en 9.30 uur. Wel eerst wat 
gegeten, mijn maag wil weleens 
luidruchtig tekeer gaan als er niets 
inzit en voor alle zekerheid maar 
een extra boterham genomen. De 
bungalow waar wij naartoe gingen 

was zeker wel drie keer groter als 
die van ons. En wij hadden niet 
te klagen, ruime kamer, keuken, 
bijkeuken, drie slaapkamers en 
twee badkamers. Waarvan wij een 
badkamer gebruikten om bier en 
wijn te maken.

We waren met ongeveer 15 
Europese vrouwen, maar die kamer 
zat al aardig vol met Saoedische 
vrouwen, gezeten op kussens 
langs de muren. Op een kussen, 
aan het hoofd van de kamer zeg 
maar, zat een heel oud moedertje, 
die wij eerst heel eerbiedig gingen 
begroeten. Ze kreeg volop aandacht 
wat werd dat mensje vertroeteld. 
Eerst kregen we Arabische koffie in 
piepkleine kopjes. Deze koffie heeft 
een heel lichte groene kleur omdat 
deze niet zo gebrand wordt zoals 
wij koffiebonen kennen.

Daarna gingen we naar een nog 
grotere kamer en daar keken we 
onze ogen uit. Een buffet van 
hier tot ginder. Allerlei groenten, 
salades, heel veel toetjes, niet te 
vergeten het platte brood (ben de 
naam hiervan vergeten). Maar er 
lagen ook twee jonge geitjes in hun 
geheel, een was gevuld met rijst, de 
ander en dat vond ik een minder 
prettig gezicht met een soort vrij 
dikke spaghetti. En daar stond ik 
met mijn buik vol boterhammetjes. 

Het was zeker niet later dan 10.30 
uur. Maar natuurlijk heb ik vanalles 
geproefd en het was heerlijk. We 
hadden ook geen haast en gezellig 
onder het keuvelen (iedereen sprak 
Engels) ging er toch heel wat naar 
binnen.

Behalve het oude mensje dat wel 
een abbaya droeg, waren alle 
vrouwen prachtig gekleed. We 
mochten geen foto’s maken, dat is 
namelijk streng verboden, maar dat 
wisten we wel. Na al dit heerlijke 
en uitgebreide eten gingen we 
weer terug naar de vorige kamer en 
kregen we frisdrank aangeboden. 
Er werd gezongen, waar wij geen 
van allen wat van verstonden en 
ook gedanst. Even later kwam er 
een wierookkandelaar. Wij kijken 
elkaar een beetje verwonderd aan, 
zo van; wat is dit? Nou dat was dus 
om je op te frissen, zoals deodorant. 
Ik heb zelf ook zo’n ding en als ik 
ernaar kijk, zie ik alles zo voor me. 
We waren precies op tijd thuis voor 
de kinderen die uit school kwamen. 
Ik vond het wel heel bijzonder dat 
ik dit mocht meemaken. Heb alleen 
niet meer met Cor en de kinderen 
meegegeten die avond.”

Luchtpost

frankrijk

40 jaar getrouwd

Bart en Corry
Proficiat!

Kleindochter van 
Frans en Jeanne Janssens

En Coby van Vuure

Wessel 
20 juli 2014

Zoon van
Mirco Babin & Caroline Jurcevic

Heuvelplein passage 
Beek en Donk
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VANAF AUGUSTUS VOLOP NIEUWE NAJAARS COLLECTIE

Laarzen nu €20,00

Schoenen en slippers nu €10,00€10,00€10,00

Laarzen nu €20,00€20,00

Kinderkleding Zomercollectie
Dameskleding
van 20% tot 
50% korting

Nu €10,-
50% korting50%
van 20% tot 20%

MooiBoerdonk
Boerdonk: en ik woon er… 
Boerdonk – Al een paar weken wordt 
er aandacht besteedt aan het initia-
tief van de Dorpsraad van Boerdonk, 
om het dorp meer bekendheid te ge-
ven als mooi dorp om in te wonen. 
Hiervoor zijn onder andere vijf stic-
kers ontworpen, die je bijvoorbeeld 
op de auto kan plakken. 

Vorige week zag je één van deze stic-
kers (I Love Boerdonk) op de auto van 
de voorzitter van de Dorpsraad; Albert 
Dortmans. Deze week gingen ze op 
zoek naar een auto met een andere 
sticker. Deze andere sticker vonden ze 
op de auto van de 25-jarige Marieke 
de Koning. Ze is geboren en getogen 
in Boerdonk, en woont al haar hele le-
ven aan de Boerdonksedijk. Ze is leer-
kracht op een basisschool in Boekel. 
Boerdonk omschrijft ze als een gemoe-
delijk dorp waar iedereen elkaar kent 
en wat voor elkaar over heeft. 

Men had de keuze uit vijf verschillende 
stickers, waarom koos Marieke deze 
sticker? Marieke: “Eerlijk gezegd vond 
ik de sticker met de tekst ‘Kei Skon’ 

erg mooi, maar die zit op de auto van 
mijn vader. Toen heb ik deze gekozen 
omdat het klopt; ik woon in Boerdonk, 
en ik ben er trots op. Vroeger als kind 
vond ik het al fijn om hier te wonen. 
Iedereen kent elkaar, hier geldt nog 
‘ons kent ons’. Ook het uitgebreide 
verenigingsleven vind ik heel fijn, zelf 
ben ik vrijwilliger bij  M25 en Jong 
Nederland, zing ik bij het jongerenkoor 
Imagine en organiseer het Dorpsfeest 
mee. Allemaal heel verschillende din-
gen, maar heel leuk!” 

Marieke, als woningzoekende, valt in 
de doelgroep van de Dorpsraad. Is ze 
van plan om in Boerdonk te blijven, of 
kijkt ze ook in andere dorpen? Marieke 
vertelt: “Mijn vriend woont nu in Erp, 
vrij achteraf. Voor hem maakt het 
niet zoveel uit waar we gaan wonen.  
Momenteel zijn we verschillende hui-
zen aan het bekijken, waaronder een 
aantal in Boerdonk en in Erp. Het valt 
dan op dat  een vrijstaande woning 
op een ruim perceel hier nog betaal-
baar is. En eerlijk gezegd vinden we 
dat allebei best prettig. En natuurlijk is 

het ook fijn dat mijn hele familie hier 
woont“, besluit ze lachend.

Als laatste wil ze nog wel iets kwijt 
aan de toekomstige huizenkopers, die 
Boerdonk als woonplaats overwegen. 
“Boerdonk is een klein dorp in om-
vang, maar niet klein in activiteiten. 
Als je ziet welke verenigingen en clubs 
hier actief zijn, dat is echt enorm. Dus 
geen uithoek waar niks te beleven is, 
maar veel mensen die op vrijwillige ba-
sis leuke dingen organiseren. Echt Kei 
Skon!”

Marieke de Koning toont 
trots haar autosticker

Jubileumkamp scouting Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rixtel 
bestaat in 2014 alweer 80 jaar, re-
den voor een gezamenlijk zomer-
kamp. Van 12 tot 18 juli verbleven 
ze met alle speltakken op kampeer-
terrein de Hoge Rielen in België. 

Het thema was ‘1001 nacht’. Iedere 
speltak draaide zijn eigen kamp in 
dit thema. Daarnaast hebben ze 
gezamenlijke activiteiten onderno-
men zoals de openingstocht, een 
dagje Bobbejaanland, een barbecue 
en natuurlijk de bonte avond. De 
organisatie kijkt terug op een ge-
slaagd zomerkamp, wat mede mo-
gelijk werd gemaakt door enkele 
sponsors. Namens alle leden bedan-
ken zij Edelsmid Johan van Bakel, 
Rabobank, van Duppen witgoed 
en drukkerij van Stiphout. Vanaf 
25 augustus start men weer met 

groep draaien, je bent welkom om 
een keer te komen kijken. Of kom 
anders langs op de open dag op 
zondag 14 september. Tijdens deze 
open dag zullen er ook leden over-
vliegen naar de volgende speltak op 
spectaculaire wijze!

Scouting Aarle-Rixtel

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

34%
goedkope

r14%
goedkope

r

9.99 

2.49 4.99 

24.99

0.59
v   van 0.69

0.99
v   van 1.49

0.89
v   van 0.99

1.15
v   van 1.19

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 23-07-2014

2.99

1.99

3.99 

Rozen*

24 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 27-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 

Shampoo
0.25 l

Douchegel
0.25 l

Haargel
0.15 l

Tandpasta
0.1 l

Lichtgewicht. 

Strandstoel
In 3 kleur-
combinaties.

Strandwindscherm of -tent

Vaatwasmachinebestendig.

Lunchbox

In diverse kleuren.
Vanaf woensdag 23-07-2014.

Lavendel of trosrozen

Ronde of V-hals. Maten: M t/m XL.

Stretch dames-T-shirt

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Heuvelplein All Stars reiken prijzen WK-poule uit

Beek en Donk - Al ruim voor het WK Voetbal 
spraken Dave van de Burgt (Café van de Burgt) 
en Bas Roos (Sportshop Laarbeek) elkaar wel 
eens om samen iets te verzinnen voor het WK. 
Andere jaren hielden ze het altijd bij het druk-
ken van speciale oranje polo’s of shirts die ze 
tijdens het toernooi weggaven onder hun klan-
ten. 

Bas: “Voetbaljunks als wij zijn, komen de ideeën 
in eerste instantie omdat we het zelf leuk vinden 
om aan iets dergelijks mee te doen. Daarna komt 
pas de gedachte om er ook wat reclame omheen 
te maken. Uiteindelijk kwamen we vrij laat met 
het idee om een online WK-poule op te zet-
ten. Het leek ons daarnaast leuk om ook Ruud 
Verachtert (Café Thuis) erbij te betrekken. We 
trekken privé ook met z’n drieën op, dus leek het 
mij ondanks de concurrent/collega status tussen 
Dave en Ruud, mooi om samen iets kleins te on-
dernemen.”

Om niet één van de drie bedrijven voor te trek-
ken, kwamen ze al snel op de naam ‘Heuvelplein 
All Stars’. Dit houdt ook de mogelijkheid open 
om  over 2 jaar andere ondernemers op het plein 
te vragen om te participeren in de volgende pou-
le. Het was voor de heren direct duidelijk dat het 

een poule moest worden met gratis deelname. 
Daaraan hebben de drie zelf een prijs gekoppeld 
voor de top drie van het eindklassement.

De nummer 3 wint een geheel verzorgde lunch 
voor 4 personen bij Café Thuis, de nummer 2 
wint een avondje darten inclusief consump-
ties bij Café van de Burgt en de winnaar ont-
vangt een paar sportschoenen naar eigen keuze 
plus een replica van de  FIFA wereldbeker van 
Sportshop Laarbeek. 

Tijdens het toernooi is er tussen de deelnemers 
een mooie strijd over wie boven wie staat en 
werd de website van de WK-poule veelvuldig 
bezocht. Dit zorgde ervoor dat de beleving bij 
iedere wedstrijd, niet alleen van Oranje, een 
stuk groter werd. Bas: “De beleving en gezon-
de kroegpraat over onze poule en het WK is 
waar we het uiteindelijk voor hebben gedaan. 
Er waren ruim 80 actieve deelnemers. Over 2 
jaar zullen we eerder starten met de EK-poule 
en mikken dan ,wellicht ook samen met andere 
ondernemers op het plein, op meer deelnemers. 
We kunnen dan een nog mooier prijzenpakket 
samenstellen. Altijd interessant bij gratis deel-
name natuurlijk.”

Boven vlnr: Bas Roos, Ruud Verachtert en Dave van de Burgt. Daaronder de drie 
prijswinnaars. Vlnr: Dirk van den Biggelaar, Mirjam Roijackers en Raimon Martens

LEZERSPODIUM
ABL: Verdere scheiding van afval 
mogelijk in Laarbeek
De gemeente Laarbeek onderscheid zich 
ten opzichte van andere gemeenten door de 
uitgebreide mogelijkheden met betrekking 
tot gescheiden afvalinzameling. Het ge-
scheiden inzamelen van restafval, kleding, 
glas en GFT is al jaren volledig ingeburgerd, 
enkele jaren geleden is daar het apart inza-
melen van plastic afval bij gekomen. Ook 
dit is een succes gezien de grote hoeveelhe-
den plastic zakken die maandelijks aan de 
straat aangeboden worden. 

ABL wil, zoals aangegeven in ons verkie-
zingsprogramma, het beleid van afvalschei-
ding in de toekomst blijven continueren 
en zelfs uitbreiden. Het heeft naar onze 
mening een aantal belangrijke voordelen. 
Door het scheiden van afvalstoffen kunnen 
waardevolle grondstoffen relatief eenvou-
dig opnieuw worden ingezet. Hiermee wor-
den onze natuurlijke hulpbronnen minder 
snel uitgeput. Daarnaast is het goed voor 
het milieu en levert het voor de burgers 
een aanzienlijke kostenbesparing op. Ie-
dere burger in Laarbeek betaalt een vast-
recht, maar daarnaast ook een bedrag per 
geleegde container. Indien minder vaak een 
container aan de straat geplaatst hoeft te 
worden, is dit meteen merkbaar in de porte-
monnee. Het is ons doel om de vaste lasten 
zo laag mogelijk te houden. 

Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om 
luiers kosteloos in te leveren op de milieu-
straat. Dit idee van ABL is een schot in de 
roos gebleken. In eerste instantie was 1 
container op de milieustraat beschikbaar, 
inmiddels zijn dit er drie. Sinds enkele 
maanden kunnen op de milieustraat ook 
zogenaamde tetrapakken, beter bekend als 
“melkpakken”, kosteloos ingeleverd wor-

den. In de toekomst willen we dit nog uit-
breiden met het inleveren van blik. 

Bovenstaande gaat ABL echter nog niet ver 
genoeg. Wij zijn van mening dat er nog 
meer gerecycled kan worden. Zo wordt in 
de wijk “De Voorbeemd” in Beek en Donk 
een proefproject gestart om de hoeveelheid 
restafval verder terug te dringen. De eer-
ste informatieavond werd erg goed bezocht 
wat de betrokkenheid van de burgers aan-
toont. De bedoeling is om het geld dat be-
spaard wordt, direct in te zetten om de leef-
baarheid van de wijk te verbeteren. Denk 
bijvoorbeeld aan speeltoestellen, zitbanken 
etc. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met 
de burgers. Een goede samenwerking en 
communicatie tussen de burgers en de ge-
meente is naar onze mening essentieel om 
het project te laten slagen. Gelukkig heb-
ben zich al dertig wijkbewoners aangemeld 
om in de klankbordgroep plaats te nemen.  
We zullen ook dit project met belangstelling 
blijven volgen. 

Namens ABL,

Ron Verschuren, Monika Slaets – Son-
neveldt en Jordy Brouwers
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Wij zijn uw bank.

Rabobank
stapt op.
Wij
blijven.
Kom naar ons kantoor en ervaar zelf hoe
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

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

RegioBank is ervoor u! Komlangs of bel vooreen afspraak.

vissen

hardlopen

RegioBank blijft in dorpen en kleine steden
Laarbeek - Rabobank sluit haar kantoren in 
Aarle-Rixtel en Lieshout. Terwijl veel men-
sen graag een bank in de buurt willen. Een 
bank waar ze gewoon even binnen kunnen 
lopen voor een vraag of advies. En waar 
ze hun geldzaken regelen zoals zij dat wil-
len. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig 
Adviseurs door heel het land, ook bij u in de 
buurt en dus ook in Aarle-Rixtel.

Klanten kiezen zelf hoe ze hun 
geldzaken regelen
“Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. 
Wij zijn het kantoor om de hoek. Bij ons kun-
nen klanten hun geldzaken regelen zoals zij 
dat willen. Op kantoor, thuis via internet of 
onderweg via onze Mobiele App. En dat kost 
de klant niets extra’s. Ook niet voor papieren 
bankafschriften of overschrijfkaarten. Klanten 
kunnen bij ons terecht voor betalen, sparen, 
alles. We nemen de tijd voor persoonlijke aan-
dacht. Gewoon, een goed gesprek met een 
kop koffie. Op deze manier kunnen we echt 
advies op maat geven,” zegt Bart Krause, 
werkzaam bij Van Moll Financiële Diensten 
in Aarle-Rixtel en Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank.

Dichtbij en betrokken 
RegioBank kiest bewust voor kantoren in dor-
pen en kleine steden. Want in heel Nederland 
verdienen mensen een bank in de buurt. Zo 
kunnen klanten hun geldzaken regelen met ie-
mand die ze kennen en die weet wat er speelt 
in hun omgeving. “Wij vinden het belangrijk 
om dichtbij onze klanten te staan en om ad-
vies op maat te geven. Voor alle bankzaken is 
het heel prettig dat mensen niet ver hoeven te 
reizen naar hun bank”, aldus Henny van Moll, 
eigenaar van Van Moll Financiële Diensten. 

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank 
bij u in de buurt en wilt u meer weten of vrij-
blijvend kennismaken? Loop dan binnen bij 
Van Moll Financiële Diensten, Dorpsstraat 66 
in Aarle-Rixtel. U kunt natuurlijk ook bellen 
via 0492-381399. 

Van Moll Financiële Diensten is als Zelfstandig 
Adviseur een onafhankelijke tussenpersoon. 
Naast de producten van RegioBank adviseren 
en bemiddelen zij ook in producten van an-
dere aanbieders. Behalve voor spaar- en be-
taalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief 
voor RegioBank.

Lieshout - Eind februari werd Runnersclub 
Lieshout opgeschrikt door het verschrikkelijke 
ongeval wat Antonio Duijmelinck was overko-
men. Nu, 5 maanden later, heeft hij de training 
bij Runnersclub Lieshout weer hervat.

Op weg van zijn werk naar huis werd Antonio 
op de fiets in Nuenen aangereden door een 
graafmachine. Met ernstige verwondingen, 
vooral aan zijn hoofd, werd hij per traumaheli-
kopter overgebracht naar het Radboud zieken-
huis in Nijmegen. Door de goede lichamelijke 
conditie knapte hij al snel op. Na het revalide-
ren in Nijmegen, Wolfheze  en weer Nijmegen 
werd hij daar op woensdag 16 juli ontslagen. Tot 

ieders verbazing was hij op donderdag 17 juli al 
op de training bij RCL. Dit moest wel een fees-
telijke training worden, daarom werd besloten 
om met Antonio en de gehele groep 5 kilome-
ter af te leggen. Nog een rondje over de baan 
en flink wat oefeningen voor de cooling down. 
Natuurlijk moest er veel bijgepraat worden, be-
wonderenswaardig was, dat hij alle gelopen tij-
den nog wist te herinneren. 

Nu even lekker genieten van de vakantie sa-
men met zijn gezin. Iedereen bij Runnersclub 
Lieshout was blij verrast om hem weer op de 
training te zien.

Antonio Duijmelinck hervat 
training bij RC Lieshout

Links vooraan in het blauw Antonio Duijmelinck

Gooi de heupen los voor de Roparun
Laarbeek – De Lieshoutse Petra Mestrom van 
‘Sarabi Bellydance’ houdt in het weekend van 5,6 
of 7 september een buikdansworkshop ten be-
hoeve van de Roparun. Haar man Rob Mestrom 
heeft afgelopen jaar met team Laarbeek mee-
gedaan. Zelf houdt ze ook van hardlopen, maar 
deze enorme prestatie kan ze zelf niet neerzetten. 

Zij draagt de Roparun een warm hart toe en wil 
graag op haar eigen wijze een steentje bijdra-
gen. Daarom organiseert zij een buikdanswork-
shop waarvan de volledige opbrengsten naar de 
Roparun gaan. Iedereen (dus ook mannen) mag 
meedoen, danservaring is niet nodig. Gooi de 
heupen los in de strijd tegen kanker en dans met 
hen mee! Tijdens de workshop is er ook een korte 

pauze met wat te drinken en te snoepen en kan je 
gezellig waterpijp roken.

De buikdansworkshop wordt gehouden op 5, 6 
of 7 september van 20.00 tot 22.00 uur. De da-
tum met de meeste inschrijvingen is de datum 
die doorgaat. Opgeven vóór 29 augustus (liefst 
zo snel mogelijk, zodat ze weten hoeveel men-
sen er mee doen) via een van onderstaande te-
lefoonnummers.  Locatie is afhankelijk van het 
aantal deelnemers. Het vindt in ieder geval in 
Laarbeek/omgeving plaats. De kosten bedragen 
€20,00 per persoon. Aanmelden kan bij Petra, tel. 
06-40201296 (na 16.00 uur) of bij Elly, tel. 06-
53381076. Voor meer informatie kun je terecht 
op www.sarabi-dans.nl.

5e Koningswedstrijd 
HSV Het Geduld

Beek en Donk - Ondanks de hitte verschenen za-
terdag 15 vissers aan het water om hun wedstrijd 
te vissen. Het normaal aanwezige publiek kwam 
niet opdagen, zij vonden het waarschijnlijk veel 
te warm.

De voorafgaande dagen zag het water helemaal 
groen van de alg en was het onmogelijk om te 
vissen, gelukkig heeft het zaterdagmorgen een 
klein  beetje gewaaid, zodat alle alg in een hoekje 
van de vijver lag en ze toch aan de gang konden. 
In het begin van de wedstrijd wilde de vis best 
wel bijten, vooral Geert Creemers zat vol op de vis 
en ving ze slag over slag. Ronald Mastbroek deed 
goed zijn best om bij te blijven, wat aardig lukte. 
De koplopers hadden allemaal een mindere wed-
strijd, waardoor de achtervolgers  weer een kans 
kregen om in het klassement te stijgen.

Dit gold zeker voor de jeugd; Dennis Gruijters, de 
koploper, was afwezig en hierdoor konden Marc 
Wijgergangs en Teun Bosmans hun slag slaan, 
wat ze ook deden. Hierdoor werd Dennis van de 
1e plaats verdreven. Hier blijft het dus nog steeds 
spannend. Na de wedstrijd  wilde iedereen graag 

meteen naar huis om een natte versnapering te 
nuttigen, degenen die de hele middag in de volle 
zon hadden gezeten zijn enkele liters vocht kwijt-
geraakt, dat aangevuld moest worden. Nu gaan 
ze eerst op vakantie en op 23 augustus vissen ze 
de 6e van de 8 wedstrijden.

De uitslag:  1e Geert Creemers, 2e Ronald 
Mastbroek, 3e Rini van den Elzen.
Bij de jeugd ging de dagzege naar Teun Bosmans 
en Marc Wijgergangs eindigde knap als 2e.

Teun Bosman, winnaar bij de jeugd 
in de 5e wedstrijd

paardensport Kimberly Loos wint laatste 
Hartog Luzerne springwedstrijd 

Mariahout - Hartog Lucerne is al jarenlang 
verbonden met de KNHS en gekoppeld aan 
de pony springcompetitie. De KNHS-Hartog 
Lucerne Trophy  is een springcompetitie voor 
pony’s op Z-niveau.

Het belangrijkste doel van deze wedstrijden  is 
het bevorderen van een betere doorstroming 
naar de klasse ZZ en de KNHS-Roelofsen Raalte 
Trophy en vormt daarmee een belangrijke bouw-
steen in de opleiding van jonge springruiters. 
Kimberly Loos won deze laatste Hartog Luzerne 
springwedstrijd in Bunschoten met ‘Stakkato’.

Kimberly Loos met ‘Stakkato’

Advertorial



Donderdag 24 juli 2014 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Vincenzo Nibali gaat komende zondag 
hoogstwaarschijnlijk de Tour de France winnen.

Wat is zijn beste eindklassering in de Tour de France 
tot op heden en wanneer was dat?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (29 juli) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Ben van der Heijden

Antwoord vorige editie: 
Italië won ook vier keer het WK

Cadeaubon kan tot 31 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

handboogschieten

motorcross

judo

voetbal VSN Voetbaldagen zorgen voor 
veel voetbalplezier

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – Voor de vijfde keer 
werden de VSN (Voetbalschool 
Nederland) voetbaldagen gehou-
den bij Sparta’25. Op Sportpark ’t 
Heereind in Beek en Donk vermaak-
ten maar liefst 189 kinderen zich een 
week lang met de populaire sport.

De start van de voetbaldagen vond 14 
juli plaats op het hoofdveld. De groe-
pen symboliseerden dit jaar de landen 
van het WK Voetbal en betraden het 
veld middels een parade voor veel 
publiek. De week wordt georgani-
seerd door Voetbalschool Nederland, 
in samenwerking met veel vrijwilligers 
van Sparta’25, maar ook enkele van 
andere voetbalverenigingen, zoals VV 
Gemert en ELI uit Lieshout.

De Spartanen Mischa Werdens en 
Marijke Verheijen, beiden ook actief 
als jeugdtrainer, namen een groot deel 
van de organisatie op zich. Mischa: 
“Het plezier bij de kinderen staat 

voorop, maar het is natuurlijk ook 
de bedoeling dat ze wel iets leren. Er 
zijn veel verschillende voetbalspellen, 
waaronder 4 tegen 4, 7 tegen 7, boar-
dingvoetbal, kooivoetbal, tennisvoet-
bal, afwerkvormen, matchplay, etc.”

Volgens het tweetal is het geen 
kindervakantieweek. “Het is een 

voetbalschool, ze willen iets leren. 
De kinderen voetballen op verschil-
lende niveaus.” Aan de voetbal-
week, die vrijdag met een warme 
dag afsloot, namen 189 kinderen 
deel, waarvan circa 50% bij Sparta 
speelt. De andere jeugdspelers ko-
men uit de directe omgeving.

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse verschie-
ting om de Jo van de Elsentrofee bij 
Handboogschutterij de Eendracht vond 
zaterdag plaats op de doel in Aarle-
Rixtel. Bij deze onderlinge wedstrijd 
is het de bedoeling om op of zo dicht 
als mogelijk bij je jaargemiddelde te 
schieten. Dit jaargemiddelde wordt 
pas na de wedstrijd bekend gemaakt 
om de spanning tijdens de wedstrijd er 
in te houden. 

Vanwege de vakantie waren slechts 
7 schutters aanwezig en zij maakten 
er een gezellige wedstrijd van, mede 

omdat er nog al wat toeschouwers wa-
ren en dit ook de laatste wedstrijd was 
voor de vakantieperiode. De onderlinge 
verschillen waren, vergeleken met het 
afgelopen jaar, een stuk groter. Slechts 
2 schutters wisten door hun jaargemid-
delde heen te schieten. Winnaar van de 
Jo van de Elsentrofee 2014 werd Toon 
van Hoof. Hij wist exact zijn jaargemid-
delde te schieten, 224 punten.

Uitslag Jo van de Elsentrofee 2014
1. Toon van Hoof 224, 2. Martien v/d 
Graef 172 = +5, 3. Arno Donkers 159 
= - 9, 4. Paul van Bakel 282 = - 11, 5. 

Michiel Verbakel 146 = - 14, 6. Gerrie 
van Hoof (hs) 155 = +19, 7. Erwin 
Wijnhoven 174 = - 44.

Namens HBS de Eendracht iedereen 
een fijne vakantie toegewenst en vanaf 
donderdag 21 augustus wordt er weer 
een aanvang gemaakt met de trainin-
gen. De eerstvolgende wedstrijd is op 
donderdag 11 september. Dan zijn HBV 
DHSZOD uit Asten Heusden en HBV 
Rozenjacht uit Vlierden de volgende te-
genstanders in de 8e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 
20.00 uur.

Lieshout - Op uitnodiging van hand-
boogvereniging De Vriendschap uit 
Mierlo namen de jeugdschutters van 
Krijgsman Soranus deel aan de door De 
Vriendschap georganiseerde wedstrijd 
om de jeugdwisseltrofee. 

Het totaal van de zes beste schutters 
van beide verenigingen was bepalend 
voor de uitslag. Vermeldenswaardig is 
ook dat geschoten werd volgens het 
3-pijl systeem 18 meter indoor. Alle 
deelnemers schoten 3x10 pijlen. De 
Vriendschap Mierlo eindigde met 896 

punten, tegenover 760 punten voor 
Krijgsman Soranus.

Persoonlijke uitslagen
Alex v/d Ven 158, Ziggy Daniëls 155, 
Jim Daniëls 132, Igor v. Loosdrecht 124, 
James Stam 105, Jeffrey v/d Post 86.

Jaarlijkse verschieting om de ‘Jo 
van de Elsentrofee’

Jeugd Krijgsman Soranus in actie

Uitslagen band-
examens Budo-
club Beek en Donk

Laarbeekse titanenstrijd in Venray

Beek en Donk - Onlangs hebben op di-
verse data de bandexamens van Budoclub 
Beek en Donk plaatsgevonden. Tijdens 
deze examens laten de budoka`s zien wat 
ze hebben geleerd en of ze klaar zijn voor 
een hogere band of slip. De examens zijn 
afgenomen door de trainer, Bart van der 
Linden. In totaal zijn bijna 70 budoka`s op 
examen geweest.

De uitslagen
Karate Jitsu
Gele band: Grad van Oorschot, Britt 
Beckers
Oranje band: Yohan Beekmans, Rens v 
Schaik, Stan Otten, Luuk Gevers, Tom 
Otten, Julia Strik

Judo
Wit + 1e gele slip: Len Theunissen, Lieve 
v Vugt, Lynn Wouters, Taina Janssen, Lars 
Sebregts
Wit + 2e gele slip: Evi Somhorst, Thijs 
Toonen, Ties de Groot, Daan Wich, Wessel 
Thonies
Wit + 2e oranje slip: Thijs Blok, Kevin v/d 
Harg,  Sara Spierings, Anouk Beerkens, 
Koen v/d Aa, Mathijs Rosenbrand, Sten 
Vereijken, Connor den Breems, 
Wit + 2e groene slip: Noortje v/d Bogaard, 
Willem v/d Vossenberg, Rick v Zutphen, 
Lars v Ham, Aron v/d Berg, Rens de Jong, 
Joeri v Zutphen, Thom Boot, Eva Houben, 
Julian Bekx
Wit + 2e blauwe slip: Willem v Antwerpen, 
Djeb v Diermen, Tijn Korsten, Jaremy Aarts
Wit + 2e bruine slip: Roy v/d Tillaart, Suze 
v/d Vleuten, Ilse Houben, Joep Goossens, 
Luka v Zutphen, Jolijn v/d Kerkhof, Gijs de 
Visscher, Koen Jonkers, Roy Smits, Sven 

Beckers
Gele band: Ruben v/d Linden, Cathelijne 
v/d Linden, Rutger v Lieshout, Robin v 
Asseldonk
Geel + 2e oranje slip: Anouk v/d 
Molengraaf, Bart Kanters
Geel + 2e groene slip: Ragne v/d Linden
Geel + 2e blauwe slip: Thijs v Antwerpen, 
Roel v/d Vossenberg
Oranje + 2e groene slip: Bram Werdens, 
Roy Vialle, Lenn Swinkels
Oranje + 2e blauwe slip: Jeroen v/d 
Heijden, Twan Slegers, Jorn Jansen
Groene band: Niek Potters
Groen + 2e blauwe slip: Geertjan v/d 
Kerkhof

De Budoclub wenst iedereen een prettige 
vakantie toe en de eerste training staat 
weer gepland op 29 augustus. 

Laarbeek - Afgelopen weekend was 
er een jeugdcross in Venray, die 
werd georganiseerd door de Motor 
Organisatie Nederland. Hier kwa-
men jeugdcrossers uit heel Europa 
bij elkaar. Engelsen, Duitsers, maar 
ook uit Noorwegen en Letland wa-
ren ze van de partij. Ook vijf crossers 
uit Laarbeek gaven acte de présence, 
al deze mannen kwamen uit in de 
brommerklassen. Drie bij de automa-
ten en twee bij de schakelbrommers.

Bij de schakelklasse was al een aantal 
weken een onderlinge strijd aan de 
gang tussen Thijs Eleveld  en Danny 
Beerens . Deze twee vrienden en klas-
genoten hadden elkaar mondeling al 
zeker drie keer op een ronde gereden, 
maar toen de trainingen op zaterdag 
afgelopen waren en de tijdmeting op 
papier stond, bleek dat de twee kemp-
hanen elkaar geen seconde cadeau 
gaven. Zo bleek het ook in de vier 
manches die verreden moesten wor-
den in twee dagen. Op zaterdag had 
Danny de winst te pakken en stond 
op de zesde plaats. In de tussenstand 
kwam Thijs uit op de achtste plaats. 
Zondags was Thijs de betere van de 
twee maar kwam net wat punten te 
kort om Danny voorbij te gaan in het 
eindklassement. Klasse van deze twee 
crosses die alles hadden gegeven  om 
er een waar spektakel van te maken. 
Danny werd uiteindelijk achtste en 

Thijs eindigde op een negende plaats.

Bij de automaten reden de laarbe-
kenaren Jari  van de Heuvel, Luuk 
Berkvens en Job  Eleveld mee, allen 
op een geprepareerde puch. Ook 
hier werd flink gas gegeven. Deze 
heren gingen rond of dat ze alle-
maal Herlings heten. Op Jop Eleveld 
stond helemaal geen maat meer, als 
een speer ging hij zijn rondes te lijf en 
pakte tussen al dat geweld de twee-
de plaats en dat was zeer knap.  Dat 
kon ook bijna niet anders, met  een 
vader achter de hand die als coach, 

monteur, sponsor en geestelijke bij-
standverlener dienst deed. Jari en 
Luuk deden het niet slecht, ze ein-
digden na vier manches netjes in de 
middenmoot.

Na afloop kwam Jeffrey Herlings even 
de handen van de winnaars schudden 
en ging met wie maar wilde op de 
foto. Er werd gevraagd aan de man-
nen of zij ook met Jeffrey op de foto 
wilden, waar ze  nee op zeiden, maar 
wel met zijn vriendin. Het moet niet 
gekker worden met die mannen.

Thijs Eleveld, nr. 18 (l) en Danny Beerens, nr. 153 (r)

Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslagen 16 juli. 
A lijn 
1. Bets en Annie  62,50 %
2. Nettie en Arno  57,64 % 
3. Joop en Marian  53,47 %
4. Corry en Jan  52,78 %      

Uitslagen  22 juli  
1e Arno en Mari       63,07 %
2e Mien en Jos        59,84 %
3e Bets en Riek       58,78 %
4e Annie en Dinie    58,36 %
5e  Dorie en Cas      56,20 %
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in Het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer Informatie op  www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 16 juli 
Zomerbridge.
1.Heidi en Angela  67,12%
2.Antoinnette en Ton  66,64%
3.Annie en Thera  59,92%
4.Diny en Jos  55,08%
5.Kitty en Helma  52,99%
De volgende zitting is op woensdag 20 
augustus, zomerbridge voor iedereen, 
aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  22 juli 2014.
1.Rie Rooijackers/Riek Kuijpers  65,50%
2.Piets Slaats/Riet van der Linden 61,00%
   Bernadette Looijen/Hennie van Dijk 61,00%
4.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven 58,50%
5.Cor en Nelly Verschuren  53,50% 
De volgende zitting is op dinsdag 29 
juli 2014, aanvang 13,30 uur, plaats De 
Waterpoort Beek en Donk. 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Nieuwe aardappels

€0,50  per kg
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E V E N E M E N T E N

Donderdag 24 juli 
VOF De Kunst Trio
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 25 juli 
Bouwvak Borrel
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Heet in de Bouwkeet!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Crazy Thuis Wives
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 26 juli 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Soulband The Flaming Sambuca’s live!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 27 juli 
WTC Beek en Donk, vakantietocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 28 juli 
De kleine zeemeermin
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 29 juli 
Wandelen met BasicFlow
9.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Donderdag 31 juli 
De nieuwe kleren van de keizer
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Maandag 28 juli 

Jolanda van de Braak uit Aarle-Rixtel

vlnr Jan Kirkels, Kees Bergman (Venray), 

Henny en André Bergman (Beek en Donk)

Franca vd Kerkhof

Thomas de Groot

Els en Piet Verhoeven uit Aarle-Rixtel

Laarbeekse wandelaars tijdens de Vierdaagse

Tiny en Harold van Alphen uit Mariahout

Laarbeekse wandelaars tijdens de Vierdaagse

Lopersgroep uit Laarbeek

Toon en Nettie Vereijken uit Beek en Donk

Laarbeekse wandelaars tijdens de VierdaagseLaarbeekse wandelaars tijdens de Vierdaagse

Ria van Stokkum en Geert Dinnissen uit Aarle-Rixtel


