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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:
Centrummanagement 
Winkelplein Laarbeek

Verspreiding in Laarbeek en 
Boerdonk

Schoonduiken kanaal 

Pag. 5

Scholen- en Dorpszeskamp

Pag. 11

Kermis in Mariahout

Nog één week: WiSH Outdoor!

Pag. 27

Pag. 32&33

Lowman festival Aarle-Rixtel in zomerse sferen

slechts

* Zie Actievoorwaarden op onze website

€ 1.399,=

vd wiel  Tuinmachines  Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatie!
*

bij Model 305 

slechts

model 305 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Harmonie st.Caecilia
maandag 6 juli 20.30

De kleine prins
woensdag 8 juli 14.30

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

openluchttheater-mariahout.nl www.oltm.nl

Danielle Horyon en
Mario Manders hebben beiden 

twee kaarten gewonnen 
voor Rowwen Heze in het  

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Zij kunnen de kaarten ophalen 

op het kantoor van 
De MooiLaarbeekKrant.

Prijswinnaars

Kenmerkende blauwe kraan krijgt waardige herplaatsing 

‘Wie de geschiedenis niet kent is de toekomst niet waard’

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - De blauwe kraan bij 
de fabrieken van VTD (Van Thiels 
Draadindustrie, later Thibodraad) 
werd na een grondige restauratie 
teruggeplaatst in de buurt van zijn 
vroegere standplaats. De kraan is 
met zijn geschiedenis en uitstraling 
kenmerkend voor Beek en Donk. 

Lossen
De metaalfabrieken op Donk ge-
bruikten tot de jaren 80 van de 
vorige eeuw walsdraad voor de 
productie van bouten en spijkers. 
Deze rollen van 1500 kg per stuk 
werden voornamelijk per schip 
aangevoerd. Sinds 1920 werden 
kranen gebruikt om deze ‘ge-
wichtige’ rollen uit de ruimen van 
de schepen te takelen. Er waren 
daarom over de Bosscheweg twee 

kranen gebouwd, die de draad 
naar de fabrieken transporteerden. 
De ene kraan was voor de fabrie-
ken van Piet van Thiel. Dit was een 
kraan, die onder aan de rails hing. 
Een constructie boven het kanaal 
zorgde, dat deze kraan de materia-
len in de fabriek kon afleveren. De 
tweede kraan was een kraan, die 
bovenop de rails liep. Op het laatst 
was deze kraan blauw geschilderd 
in de kleuren van Thibodraad. 

Oorspronkelijk was de ‘blauwe 
kraan’ echter groen. 

De kraan is maandagmorgen te-
ruggeplaatst op een prominente 
plaats langs het 190 jaar geleden 
door koning Willem 1 geopende 
kanaal. De kraan staat op een stel-
lage, die gemaakt is van de oor-
spronkelijke rails. 

Lees verder op pagina 19. 

Lees verder op pagina 3Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Administratie
Mark Barten
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Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

’T TIENDPAD

Pas sinds 1981 heeft Lieshout een Tiendpad. Tot die tijd bestond dat pad 
wel, maar heette het De Stad. Het was een doodlopend pad vanaf de Dorps-
straat, ongeveer tegenover D’n Tip, Merkelbach dus. Aan het einde van het 
pad stond een huisje. 

Informatie bij de Heemkundekring leert dat op deze plek in 1832 al een huis 
stond. Er stonden zelfs twee huizen en een daarvan was in eigendom van 
Joannes van den Bogaard. Het heette dus De Stad en die naam is afgeleid 
van het woord plaats. In het archief wordt bovendien ergens vermeld dat 
het doodlopende paadje Espenloop geheten zou hebben, genoemd naar 
een loop die daar stroomde. Ook waren er enkele akkers die de naam Es-
penloop hadden. 

Toen in 1981 een nieuwe wijk werd neergezet achter de Baverdestraat/
Dorpsstraat kregen de straten van die wijk de namen Hemelrijk, Ruitjensak-
ker, Cattenhool en Crommenacker. Het doodlopende pad werd vanaf de 
Dorpsstraat doorgetrokken naar de straat Hemelrijk en kreeg bovendien de 
naam Tiendpad. Deze naam komt van Tienden. Tienden bestaan al vanaf de 
oudheid en het is een soort van winstbelasting die men moest betalen. Men 
betaalde het tiende deel. 10% zouden we nu zeggen. 

Alleen mensen die bij het huis in het pad moesten zijn, kwamen voor-
heen door De Stad, maar na de doortrekking naar het Hemelrijk is het er 
druk met fietsers en voetgangers. Het tweede huisje is al lang verdwe-
nen.

Vanaf 1 december 1956 woont Mies Heesakkers in het huis aan het 
Tiendpad. Mies vond het maar niks dat de mooie naam De Stad in 1981 
werd vervangen door Tiendpad. Hij ging zelfs op bezoek bij Gerard Mer-
kelbach die destijds adviezen gaf over de straatnaamgeving in Lieshout. 

Maar Gerard vond dat de naam Tiendpad daar prima paste en wilde 
niets weten van De Stad als naam. Zodoende raakten we de mooie oude 
naam De Stad in 1981 kwijt. Maar dank zij deze rubriek wordt hij toch 
weer even genoemd. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent
Speciale dank aan Joop van den Baar en Mies Heesakkers

De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van 
mijn lieve man 

Harry de Groot

hebben me diep ontroerd en waren een grote steun.
Een fijne en troostrijke gedachte dat Harry in zijn leven

voor zo velen, veel heeft betekend.

Daarom wil ik u middels deze advertentie hartelijk bedanken 
voor al uw medeleven en steun.

                Bertie de Groot-van Gog 
Bakel, juni 2015

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
die ons heeft gesteund bij het overlijden van ons mam en oma

 
Jet Vereijken-Swinkels

met kaarten, prachtige bloemen en bezoek.
Onze speciale dank gaat uit naar het 

team kleinschalig wonen 1 van Mariëngaarde te Aarle-Rixtel.
Jullie waren een grote steun voor ons.

Gerard en Jannie                           
Bart, Kim en Pim

Dorothé en Geert-Jan
Evi, Stan

Dankbetuiging
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Zonnig weer en 
Jamaicaanse muziek maken van 
‘Lowman’ een Laarbeeks reggaege-
beuren.

Ongedwongen
Geheel in de geest en sfeer van Bob 
Marley werd het terrein van jonge-
rencentrum OJA zondagmiddag om-
getoverd in een Jamaicaanse enclave. 
Hoewel de weergoden probeerden om 
in het begin van de middag ‘water’ in 
het eten te gooien, bleek dit onbegon-
nen werk. De ruimte richting podium 
is een ware culinaire belevenis voor de 
liefhebbers van Jamaicaans eten. De 
meest onbekende gerechten worden 
tegen erg redelijke prijzen aangebo-
den. Borden vol met, voor Brabanders 
onbekende, lekkernijen wisselen van 
eigenaar en worden met smaak ver-
orberd. Dreadlocks zijn een even veel 

voorkomende haardracht als onze wes-
terse kapsels en deze mengeling van 
een Caraïbisch festival en een reünie 
van OJA-leden zorgt voor een gezellige 
en ongedwongen sfeer.

Gezellig
Al voor de derde keer wordt vandaag 
‘Lowman’ georganiseerd in Aarle-Rixtel. 
Het idee voor een festival met als drijf-
veer de reggae en ska muziek is ontstaan 
in een groep rondom Rumy Jansen, een 
geweldig liefhebber en kenner van deze 
muzieksoort. Samen met Theo Looman, 
Frenk Strik, Maikel Kuijpers, Marlon 
Kicken en Thea Wich is het gelukt een 
festival te laten ontstaan, dat inmiddels 
steeds meer bekendheid begint te krij-
gen. “Het mooie van Aarle-Rixtel is, dat 
er op het festival ook een aantal mensen 
zijn die niet zoveel met dit soort muziek 
op hebben, maar er toch zijn voor de 
gezelligheid”, vertelt Marlon Kicken, 
zelf wel helemaal in stijl. Hij en de an-
dere organisatoren zijn vol lof over de 

samenwerking met OJA, die hun ge-
bouw en terrein beschikbaar stellen. 

Buurten
Tussen alle gemoedelijk keuvelende 
mensen van alle leeftijden door klinkt de 
muziek waaraan dit festival een groot 
deel van zijn bestaansrecht ontleent. 
De groep ‘Natural Nation’  heeft het 
voorrecht het festival te openen. Even 
daarna gevolgd door Rude Rich and the 
High Notes, een internationaal bekende 
groep die meteen alle aandacht naar 
zich toe trekt. Sluitstuk vormt de ska en 
rocksteady band ‘Bang the Skillet’. De 
muziek is natuurlijk duidelijk aanwezig, 
maar heeft allereerst een gemoedelijk 
karakter en is daarnaast zo uitnodigend, 
dat bijna iedereen staat te swingen. 
Maar het is niet zo dat er niet meer 
‘gebuurt’ kan worden. Integendeel, er 

worden vriendschappen hernieuwd en 
mensen, die elkaar al jaren niet hebben 

gezien staan te buurten alsof de 25 
verloren jaren er nooit zijn geweest. 
Maarten Meulendijks vertelt over zijn 
muzikale herinneringen aan de harmo-
nie in Beek en Donk en zijn huidige le-
ven in Aarle-Rixtel. Thea Wich staat met 
iedereen een praatje te maken over het 
nu en het verleden. “Lowman en OJA 
voelt als een warm bad”, vertelt zij, 
“alsof de tijd geen vat heeft gehad op 
deze mensen”. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE BIJ AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

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

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

Shambhala
Yoga Centrum

• Poweryoga
• Yinyoga
• Hangmatyoga
• Hormoonyoga
• Meditatie
• Adem
• En méér

Cortenbachstraat 130 Helmond
06 20667417 www.shambhalayoga.nl

Vervolg voorpagina

Lowman is als een warm bad
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Zaterdag 27 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders 
(Meulendijks jrgt), Wim van den Berg (mged), 
Theo Berkvens (mged), Anna van Berkel- Slits, 
Kees Segeren, Jan Biemans en kleinkind Sven.

Zondag 28 juni

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor O.L.V. 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: Henk van Duppen 
(par), Jan van den Bogaard (fund), Tot welzijn 
van de parochie. 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Overleden ou-
ders de Koning-van Rooij (fund), Toon Bouw 
(mged),Joke van Duijnhoven-Swinkels (mged), 
Bart Coppelmans (mged), Overleden ouders 
Martinus en Theodora van de Akker-Brouwers, 
Henri Swinkels (jrgt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Bert en Mien 
van der Linden (trouwdag), Agnes Verschuren-
Colen, Corrie Vereijken-van den Bogaard, Jaan 
Jansen-van de Burgt, Carlo van den Bergh, 
Gerrit Wilms, Frans Rooijakkers.

Maandag 29 juni 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 30 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 1 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 2 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Vrijdag 3 juli 

15.00 Aarle-Ritel O.L. Vrouw Presentatie
Huwelijksviering Bas Verbakel en Patricia 
Vereijken

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
27 juni t/m 3 juli 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Deze jonge duif zat zondag 21 juni lekker te genieten op de trap van Zonnetij.

Foto ingestuurd door Stephan

Mooi Gespot

Kienen met de Raopers

Mooi bedrag voor het Nationale Epilepsiefonds

Harmonie start met blokfl uitlessen in Mariahout en Lieshout

Lieshout – Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 26 juni een 
kienavond in het Dorpshuis.

Deze avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is welkom op deze avond. 

Het Dorpshuis is gelegen aan het 
Grotenhof in Lieshout. 

Beek en Donk/Aarle-Rixtel – 
Het Nationaal Epilepsiefonds 
hield onlangs een landelijke col-
lecte. Dit heeft in Beek en Donk 
€1.255.52 opgebracht en in 
Aarle-Rixtel haalden de collectan-
ten een bedrag van €390,53 op.

De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk 

onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, 
het organiseren van aangepaste va-
kanties voor mensen met epilepsie en 
individuele hulp.

Hebt u de collectant gemist, en wilt 
u alsnog een bijdrage leveren? Maak 
dan een bijdrage over op giro 222111 
/ IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11 
ten name van het Epilepsiefonds te 

Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 
(eenmalige gift van €2,00).

Het Nationaal Epilepsiefonds dankt al 
haar collectanten voor hun inzet. Ook 
bedanken zij de mensen die een bijdrage 
hebben gegeven aan dit fonds. Volgend 
jaar gaat het Nationale Epilepsiefonds, 
in Beek en Donk, gezamenlijk met an-
dere goede doelen collecteren. 

Laarbeek - In Gemert, Beek en Donk, 
Mariahout en Handel zijn afgelo-
pen week in totaal ongeveer 100 col-
lectanten bij u aan de deur gekomen 
voor een financiële bijdrage voor het 
Nederlandse Rode Kruis. In De Mortel 
en Elsendorp is er geld ingezameld tij-
dens de jaarlijkse gemeenschappelijke 
collecte voor alle goede doelen. Helaas 
was het door omstandigheden dit jaar 
niet mogelijk om in Lieshout te collec-
teren.

Ook dit jaar was het weer een goede 
opbrengst waardoor ze chronische 

zieken en medemensen met een handi-
cap in het verzorgingsgebied van deze 
regio kunnen helpen en de eenzaamheid 
onder de mensen te kunnen bestrijden. 
Ze kunnen ook weer een aantal mede-
mensen, die door ziekte of een handi-
cap niet meer zelfstandig met vakantie 
kunnen laten genieten van een geheel 
aangepaste en verzorgde vakantie onder 
medische begeleiding.

Zo gaan er door uw bijdrage jaarlijks een 
aantal medemensen naar de prachtige 
Rode Kruis accommodatie in Someren of 
ze gaan mee met het vakantieschip de J. 

Henry Dunant, of naar een van de va-
kantiehotels. Ook de welfare binnen het 
Rode Kruis kan weer een handje gehol-
pen worden. Door uw financiële bijdra-
ge heeft u meegeholpen om medemen-
sen kortbij en veraf te laten merken dat 
ze erbij horen en dat ze ook een stukje 
geluk kunnen ervaren in hun leven. 

De opbrengsten in Beek en Donk en 
Mariahout waren dit jaar respectievelijk 
€835,50 en €642,04. Hiervoor is het 
Rode Kruis alle gulle gevers zeer dank-
baar voor. Hartelijk bedankt voor uw 
steun.

Lieshout - Harmonie St Caecilia start 
met het verzorgen van blokfluitlessen. 
Leerlingen van groep drie uit Lieshout 
en Mariahout kunnen zo kennis maken 
met het maken van muziek en het lezen 
van notenschrift. 

Muziek maken is leuk en leerzaam. 
De harmonie wil leerlingen eerder 

introduceren met het plezier van het 
muziek maken. Tot nu mochten nieuwe 
leerlingen pas vanaf acht jaar beginnen 
met een instrument. De blokfluitleerlin-
gen starten een jaar eerder. Daarna stro-
men ze door naar een instrument wat 
bespeeld wordt in het harmonieorkest.

De lessen starten eind september voor 

leerlingen van groep drie uit Mariahout 
en Lieshout. Er start een groep in 
Lieshout, de exacte locatie en dag zijn 
nog niet bekend, maar het sluit aan, aan 
de schooltijden. Bij voldoende animo 
worden er meerdere groepjes gevormd, 
mogelijk ook in Mariahout. Opgeven 
kan tot 20 juli, meer informatie is op te 
vragen via info@harmonielieshout.nl.

Collecteweek Nederlandse Rode Kruis

Hij pakte de hand van het 
kind 

en zei tot haar: 
‘Talíta koemi’,

wat vertaald betekent:
Meisje sta op.

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

Totale

leegverkoop
 met kortingen

tot 70%
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Een fi ets en een kassa op de bodem van het kanaal

LIMO 45 jaar: Hiep hiep hoera!

Redacteur: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Duikvereniging 
’Discovery Dive’ uit Laarbeek en een 
duikteam uit Gemert ruimden zaterdag 
de rommel op van de kanaalbodem van 
de Zuid-Willemsvaart tussen de pas-
santenhaven en sluis 7.

Milieu
“Om half acht was de eerste klant er 
al”, vertelt Coen Broeken, schipper van 
het kleine pontje dat de mensen naar 
de goede kant van het kanaal trans-
porteert. Mensen, die naar die kant 
van het kanaal willen, zijn nieuwsgie-
rig naar wat er daar gebeurt. Vandaag 
is door ‘Discovery Dive’ uit Laarbeek 
en het duikteam van ‘De Gemertse 
Watervrienden ’het schoonduiken’ ge-
organiseerd. Toevallig ook vandaag niet 
zo geweldig gepland, wordt het hef-
gedeelte van de brug van Aarle-Rixtel 
verwijderd om te worden onderhouden. 
Dat heeft tot gevolg dat de schroeven 
van de daarbij benodigde zware boten 
de bodem omwoelen. “Je ziet geen 
hand voor ogen”, zegt Bart Janssen 
van de Gemertse Watervrienden. Op de 

vraag waarom een Gemertse vereniging 
naar Laarbeek komt, geeft Bart een even 
eenvoudig als logisch antwoord: “Daar 
hebben we geen kanaal!” Hij vult aan 
dat de verschillende duikverenigingen 
elkaars medewerking zoeken omdat het 
belangrijk is dat duiklocaties beschikbaar 
blijven. Bij opruimen van rommel in de 
plassen bij bungalowpark ‘De Rooijse 
Asch’ en het ‘Zuth’ in Bakel is een leuke 
combinatie van milieubewust bezig zijn 
en het beoefenen van de duiksport.

Samenwerking
De rommel op de bodem van het ka-
naalgedeelte van vandaag varieert van 
veel lege blikjes en flessen tot een fiets 
en zelfs een lege kassa. Het oude ij-
zer wordt verzameld door de jongeren 
van ‘Cendra’, een jongerenvereniging 
in Aarle-Rixtel. Die zorgen ervoor dat 
de opbrengst terechtkomt bij stichting 
‘Opkikker’. Deze stichting verzorgt zo-
genaamde ‘opkikkerdagen’ voor ernstig 
zieke kinderen. Behalve de al genoemde 
verenigingen is ook ‘De Rooi Schut’ van 
de partij. Zij stellen vandaag hun terrein 
beschikbaar voor het verzorgen van de 
catering voor zoveel mensen. Lekkere 

tomatensoep en broodjes knakworst 
wachten op hongerige verorberaars. 
Ook Michelle Peters uit Gemert geniet 
van het eten. Als jonge meid is zij op-
gegroeid met het duiken en vandaag 
is zij een van de schoonmakers van het 
kanaal. In totaal duiken er vandaag 7 
teams van twee duikers want duiken ge-
beurt altijd in groepjes van twee, dit in 
verband met de veiligheid.

Zichtbaar
Rene Giskes is als één van de organisa-
toren aanwezig om alles in goede banen 
te leiden. Deze Gemertse duiker heeft in 
Beek en Donk een bedrijf in advisering bij 
de plaatsing van drinkwaterinstallaties. 
Ook legionellapreventie is een van de pij-
lers van dit bedrijf. Hij vertelt dat hij zijn 
hele leven al gedoken heeft en hij vindt 
het een geweldige sport. “Belangrijk is 
dat we onze activiteiten zichtbaar ma-
ken. Daar is dit een goede gelegenheid 
voor, want als we bezig zijn in de winter 
de Rooijse Plas schoon te maken, komt 
er niemand kijken.” Jammer vinden de 
deelnemende verenigingen het, dat juist 
op deze dag de werkzaamheden aan de 
brug plaatsvinden. 

Redacteur: Hans Kik

Lieshout - Op de algemene ledenver-
gadering van LIMO werden niet alleen 
agendapunten aangesneden maar ook 
andere punten: taart. De ondernemers-
vereniging Lieshout Mariahout bestaat 
namelijk 45 jaar. “Het is een feestelijk 
avondje geworden!”

Prima sfeer
Donderdag 18 juni was het zover. LIMO 
bestaat 45 jaar. Een mijlpaal voor onder-
nemend Lieshout en Mariahout. En met 
wie kun je dat beter vieren dan met de 
leden? Zij hadden wel zin in een feestje. 
Aan alles merk je dat LIMO bruist. Naast 
taart werden er bubbels geserveerd.

Netwerk
“LIMO is van oudsher een onderne-
mersvereniging die open staat voor 
alle bedrijven,” vertelt voorzitter Mark 
Lommen. “Wij verenigen onderne-
mers. Niet alleen winkelbedrijven maar 
ook het MKB en ZZP’ende accountants, 
timmerlieden, juristen, metselaars, no-
tarissen, garagisten en reclamemakers. 
Wij verenigen ondernemers voor meer 
omzet, vitale kernen, betere contac-
ten met de politiek, een sterk netwerk, 

collectieve inkoop en bedrijfsbezoeken. 
Hoe beter we elkaar kennen, hoe meer 
we voor elkaar kunnen betekenen.”

Ruim 80 leden
Mark Lommen: “De LIMO-gedachte 
spreekt aan. Dat merken we aan het 
aantal leden. De afgelopen jaren zijn 
we gegroeid van 35 leden naar 81. En 
het einde van die groei is nog niet in 
zicht. Het is een vereniging vóór onder-
nemers dóór ondernemers. En iedere 

ondernemer kan met zijn kennis en kun-
de een steentje bijdragen aan de club. 
Er wordt steeds meer genetwerkt.”

Op naar de 50 jaar
“45 jaar is een respectabele leeftijd 
voor een ondernemersvereniging. 
Zeker als de leden enthousiast en be-
trokken zijn. Dan kun je doorstomen 
naar de 50 jaar. Nog even geduld en 
LIMO ziet Abraham. Een mooie reden 
voor een feestje.”

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste, klantvriendelijke 
verkoopmedewerkers voor in onze 
slagerij. De werkzaamheden zullen 
vooral op zaterdagen zijn. 
 
Wat vragen wij:
• Minimale leeftijd: 16 jaar
• Ervaring is niet nodig
• Samen rijden vanuit Laarbeek is  

mogelijk 
 
Keurslager Danny Megens vind je op de 
Woenselse markt in Eindhoven. Danny 
en Daniella komen zelf uit Aarle-Rixtel. 
Diverse personeelsleden komen uit 
Laarbeek, maar ook velen klanten. 
Je komt te werken in een informeel 
bedrijf, met een gezellig, fijn team. 
Ook krijg je reiskostenvergoeding. 
Je werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het helpen van de klant, het 
schoonhouden van de slagerij en de 
presentatie van de toonbank. Zowel 
jongens als meiden kunnen hierop 
solliciteren. 

Interesse? Tel: 040-2430716

Gezocht:
enthousiaste verkoopmedewerkers!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden Andijvie

1+1 gratisBroccoli   500 gram  0.99

Avocado per stuk 0.99

Bosuien per bos 0.49

Bosperziken 500 gram  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage prijs
Champignons  

per doos  0.79
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Voor slechts € 25,00 per
product komen wij uw
raamdecoratie of horren
vakkundig meten en
monteren .

Nu alle buitenverf van

25% korting tot 1-aug

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

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

DE TIP VAN DEZE WEEK: Kies voor verf niet voor de goedkoopste maar juist voor de beste ! Beter 1 keer in 10 jaar dan om het jaar

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

OPROEP: Neemt burgemeester Ronnes verantwoording 
over van de ouders?
Langs deze weg wil ik mijn be-
zorgdheid uiten over voorge-
nomen plannen van de burge-
meester om de alcoholwet voor 
jongeren dermate aan te passen 
dat organisaties van evenemen-
ten hier ernstig onder gaan lij-
den. Het komt zelfs zo over bij 
mij dat de burgemeester in de 
stoel van de ouders gaat zitten 
en de verantwoordelijkheid van 
hen overneemt. Naar mijn we-
ten is er nergens in de wet be-
paald dat alcohol schenken pas 
mag vanaf een bepaald tijdstip 
en dat er vroegtijdig, voordat het 
programma is afgelopen, de tap-
kraan dicht moet. 

Zelf zit ik in de organisatie van 
Kwizut en wij hebben hiermee 
als organisatie zodanig niet al 
te veel last van. Maar heel veel 
evenementen, die niet op de 
avond plaatsvinden, zullen hier 
in de toekomst problemen mee 
krijgen wanneer ze hun finan-
ciën niet meer rond krijgen. Bij 
veel evenementen is juist de op-
brengst van de bar van cruciaal 
belang! Hoe moet een evene-

ment zoals WiSH hiermee gaan 
draaien of bijvoorbeeld de Mu-
ziektuinPodia, Dorpsfeesten in 
Aarle-Rixtel, kermissen, optre-
dens in het Openluchttheater, 
zeskampen, jubileumfeesten, etc. 

Er zijn heel veel evenementen die 
overdag plaatsvinden en waar 
toeschouwers graag aanwezig 
zijn onder het genot van een 
heerlijk glaasje bier, gebrouwen 
in ons eigen Laarbeek.

Wordt Laarbeek plotseling room-
ser dan de paus en zijn er in de 
toekomst geen mogelijkheden 
meer om een organisatie op touw 
te zetten waar grote financiële 
risico’s aan verbonden zijn wan-
neer de noodzakelijke inkomsten 
via horeca niet meer voor handen 
zijn? Of wordt de gemeente spon-
sor van al deze evenementen om 
de financiële risico’s op te vangen?

Hoe is het mogelijk dat er altijd, 
zonder problemen, enorm veel is 
georganiseerd in ons mooie Laar-
beek zonder deze plotselinge ver-
ordeningen.

De verantwoording van onze 
jeugd ligt toch bij de ouders! 
Het kan toch niet de bedoe-
ling zijn dat onze burgemees-
ter op onze kinderen gaat let-
ten en de hierbij behorende 
verantwoording overneemt. 

DEZE VERORDENING MOET 
VAN TAFEL. Als burgers en orga-
nisaties kennen wij onze verant-
woording!

Ondersteun jij dit? Maak dit ken-
baar door te mailen naar Ronnie 
Tijssen: rtl@outlook.com. Samen 
met inwoner Wim Maas is hij een 
bezwaar gestart tegen dit beleid. 
Hij heeft al meer dan 100 reacties 
hierop ontvangen. 

Graag zou ik verantwoordelijke 
voor deze beslissingen willen uit-
nodigen een gesprek aan te gaan 
met organisaties die hiermee te 
maken hebben. Hier kan ieder 
zijn uitleg geven.

Ties van Oorsouw

LEZERSPODIUM

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
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Vrijwilligers gezocht voor inloopmiddag mantelzorgers
Laarbeek – Stichting ViERBINDEN 
heeft een enquête gehouden onder 
mantelzorgers waaruit naar voren 
kwam dat mantelzorgers behoefte 
hebben aan 4 x per jaar een inloop-
middag voor lotgenoten.
   
Deze inloopmiddag wil ViERBINDEN 
in samenwerking met de Zorgboog, 
vanaf het najaar gaan organiseren. 
Hiervoor zijn ze op zoek naar drie 

gastvrije vrijwilligers, die dit kun-
nen organiseren en affiniteit heb-
ben met mantelzorg. Omdat man-
telzorgers de behoefte hebben hun 
verhaal kwijt te kunnen, is het fijn 
als de vrijwilligers een luisterend 
oor en inlevend vermogen hebben. 

De vrijwilligers krijgen ruimte voor 
eigen invulling van de inloopmiddag. 
Verder worden de vrijwilligers naar 

behoefte begeleid en gecoacht door 
de coördinator mantelzorgondersteu-
ning van ViERBINDEN en krijgen de 
mogelijkheid tot persoonlijke ontwik-
keling en bijscholing.

Heeft u belangstelling, neem dan con-
tact op met ViERBINDEN mantelzor-
gondersteuning, Manita Herregraven, 
tel. 06-48532893 of via mail 
mherregraven@vierbinden.nl.
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Het zit niet mee
Ik moest er weer aan geloven. 
Tweeëneenhalf jaar was ik de 
persoonlijke chauffeur. Van mezelf 
welteverstaan, maar toch. Ik bobte 
mezelf iedere ochtend en avond veilig 
van en naar mijn werk in Eindhoven. 
Mijn gemotoriseerde viervoeter liet 
mij niet snel in de steek. Als ik ‘m 
maar op tijd voerde, dan bromde 
hij nauwelijks. Tot een maand 
geleden het noodlot toesloeg. Ik 
verwisselde van werkgever en begaf 
me van het industrieterrein naar 
het meest prominente gebouw van 
Eindhoven; de Blob. Een hartstikke 
mooie locatie, ook nog eens hartje 
van Eindhoven. Dichterbij dan dat 
kun je niet in het centrum zitten. 
Helemaal top, behalve dat ik vanaf 
dat moment ‘gereden’ werd. Ik 
kreeg een persoonlijke chauffeur, 
weliswaar gedeeld 
met een
mannetje
of 40.
De auto

 

verruilde ik noodgedwongen voor de 
lijnbus. De zo onvoorspelbare lijnbus. 
Want als er één vervoersmiddel in het 
openbaar vervoer onvoorspelbaar is, 
is het die verdomde lijnbus wel. Hoe 
ironisch het ook klinkt, van een trein 
kun je tenminste op aan. Hij komt óf 
op tijd óf te laat. Maar een lijnbus 
kan daarnaast ook nog eens veel te 
vroeg arriveren. Om wegens drukte 
ook nog eens voor de afgesproken 
tijd aan te karren. Daar houd ik 
dan maar rekening mee. En bouw 
voldoende speling in door al 12 
minuten voor officieel vertrek bij 
de bushalte klaar te staan. Als ik 
dan eenmaal de chipkaartdouane 
gepasseerd ben, ga ik op zoek naar 
een geschikte zitplek. Je weet wel, 
zo’n stoel met die afschuwelijke 
patroontjes en kleurtjes. Ook al lijkt 
het op een afgekeurd cadeaupapier 
uit de jaren ’70, de reden voor dit 
design is geniaal. Busstoelen zijn 
namelijk ontworpen met complexe 
algoritmes die ervoor zorgen dat 
onze ogen alle ranzigheid op de 
stoelen niet kunnen waarnemen. 
Liters snot, zweetvlekken, modder, 
restjes kauwgom en wat voor 
menselijk vocht dan ook. Hoe 
onvoorspelbaar het ook lijkt, je 
weet nu dat al die viezigheden 
geabsorbeerd worden door je 
broek en jas als je de volgende keer 
plaatsneemt in de bus. Het zit ook 
niet mee hè?!

Joey van der Leemputten 

COLUMNBierfeesten in Aarle-Rixtel steunen Lieshoutse 
Raopers

Midzomernachtconcert met een herfstachtig tintje

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

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

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Afgelopen zaterdag 
20 juni vond bij het pumpke aan het 
Heuvelplein in Aarle-Rixtel de pre-
sentatie van het nieuwe bestuur van 
Carnavalsvereniging De Raopers uit 
Lieshout plaats. Tijdens de presentatie 
werd ook duidelijk dat de Bierfeesten 
in Aarle-Rixtel de Lieshoutse carna-
valsvereniging zullen steunen.  

Jubileum 2018
Een en ander kwam tot stand door tus-
senkomst van de nieuwe secretaris van 
De Raopers John van Kaathoven (ook 
Prins Carnaval in Lieshout in 2013). 
“Ik werk al enkele jaren als vrijwilliger 
achter de tap bij de Bierfeesten. Vorig 
jaar werd de Ganzegatse carnavalsver-
eniging gesteund door de Bierfeesten. 
Het leek mij, met het 55-jarig jubileum 
in 2018 van De Raopers in het voor-
uitzicht, wel een goed initiatief om de 
Lieshoutse carnaval te steunen. Henri 
van Vijfijken van de Bierfeesten zei dat 
ik het voorstel op brief moest zetten, 
en de organisatie van de Bierfeesten 
was het blijkbaar met mij eens,” aldus 
Van Kaathoven.”

Tegenprestatie
Er staan wel wat inspanningen van 
De Raopers tegenover. “Zo zullen we 
meehelpen met een groep vrijwilligers 
in de tent, en zullen we meehelpen 
om kaarten voor de vrijdagavond te 
verkopen. Mensen die naar de gezel-
lige Bierfeesten willen komen, kun-
nen contact met ons opnemen via 

secretariaat.raopers@gmail.com,” 
voegt Van Kaathoven toe. “Maar die 
medewerking is voor onze actieve ver-
eniging geen enkel probleem. Wij hel-
pen ook al sinds jaar en dag bij WiSH 
mee. En we hebben ook ieder jaar 
een flessenactie voor het jeugdcarna-
val. Dat allemaal om in Lieshout ieder 
jaar een prachtig carnaval te kunnen 
organiseren. En ook om een buffer te 
kunnen kweken om in 2018 dus het 
huzarenstukje te kunnen leveren: ons 
55-jarig jubileum. Het programma 
voor dat feestjaar staat nog niet hele-
maal vast, maar er komt in ieder geval 
een ouderwets gezellige Lieshoutse 
avond.”

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur van De Raopers 
bestaat uit: Jos Swinkels (voorzit-
ter), Peter de Laat (penningmeester), 
Vivian Ketelaars (secretaris). Daarnaast 
zitten ook nog Harry de Weijer, Martin 
Verkuylen en John van Kaathoven als 
bestuursleden in de vereniging. De 
Bierfeesten, ook wel Oktoberfest Aarle-
Rixtel, worden het eerste weekend 
van oktober, op vrijdag 2 en zaterdag 
3 oktober, in Aarle-Rixtel in een feest-
tent op het Heuvelplein gehouden. 

Voor meer informatie over De 
Raopers: www.raopers.nl en over de 
Bierfeesten: 
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl. 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – De Solid BigBand uit 
Gemert en de BBC-Jazz uit Lieshout ga-
ven een midzomernachtconcert van za-
terdag- op zondagavond op de parkeer-
plaats van café Stout. Gelukkig werkte 
het weer mee en hielden de toeschou-
wers het net droog.

Een vol terras
Het was gezellig druk op het terras van 
Café Stout. Onder een provisorisch ge-
bouwde overkapping had zich verza-
meld De Solid bigband uit Gemert onder 
leiding van de jonge dirigent Gijs Berkers. 
De band bestaande uit trompetten, 
trombones en saxen met een ritmesec-
tie en elektronische piano, bracht jazzy 
nummers met een spatgelijke inzetten 
in de koper- en houtblazers. Gelardeerd 
met solo-optredens van onder ande-
ren Tom van Zutven en Joost Pennings 
spatte de muziek de tent uit. Nummers 
als ‘Slave Labour’ werden melodisch 
en ritmisch sterk uitgevoerd. Bekende 
nummers als ‘Till you come back to 
me’ en ‘Georgia’ werden prima vertolkt 
door zangeres Jacqueline Brouwers uit 
Gemert. Deze band uit Gemert met een 
paar Laarbeekse invloeden ‘speelde het 
terras langzaam vol’. De Solid BigBand 
bestaat dit jaar 25 jaar. Het dixieland-or-
kest, dat voor dit orkest bestond, groeide 

onder leiding van Ton van Wieringen tot 
de band die er nu staat. Zijn zoon Erwin 
was de eerste dirigent. Onder de leiding 
van harmoniedirigent Frans van Zutven 
werd gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 
Inmiddels treedt het orkest diverse keren 
per jaar op, vaak in samenwerking met 
een ander orkest, zodat de afwisseling 
van de avond is gewaarborgd.

Diversiteit
Toegestroomd waren ondertussen ook 
de leden van de meer personen tel-
lende BBC-formatie. Deze band staat 
onder leiding van Pierre Heesakkers. 

Pierre is als trombonist actief muzikant 
en voorzitter van harmonie O&U uit 
Beek en Donk. De sound van het or-
kest is een andere dan die van de Solid 
BigBand. BBC-Jazz werkt niet met zang 
en het repertoire gaat in de richting 
van de orkesten van Glenn Miller en 
anderen rond de tweede wereldoor-
log. Bekende nummers als ‘Route 66’ 
en ‘Pennsylvania 6-5000’ passeren de 
revue. Wist u overigens, dat het laatste 
nummer was afgeleid van het telefoon-
nummer van de toenmalige vriendin 
van Glenn Miller? Een vergelijking tus-
sen de twee orkesten leert dat het eer-
ste orkest een meer jazzy-achtige stijl 
voorstaat, terwijl de BBC-jazz band, 
ondanks de naam, het wat meer moet 
hebben van het echte bigbandreper-
toire. Rock-,  Swing- en Bluesnummers 
worden afgewisseld met Funk en Latin. 
De band werd gehinderd door sfeer 
verhogend bedoelde vuurblokken, die 
echter alleen een overmaat aan rook 
produceerden. Gelukkig maakte na 
enige tijd het personeel van café Stout 
een einde aan de overlast. De BBC-Jazz 
treedt diverse keren per jaar open is op 
20 september te bewonderen tijdens 
de bekende CARAT-concerten in ‘De 
Warande’ in Helmond.

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl. 
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Panna cotta met aardbeientartaar (met nougatine) 

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Panna cotta:
• 2,5 dl room
• 50 gr suiker
• 1,5 dl melk
• 4 blad gelatine
• ½ vanillestok

Aardbeientartaar:
• 150 gr aardbeien
• 4 blad basilicum
• 1 tak dragon
• 2 tak korinander
• 4 st nougatineblokjes

Panna cotta:
Week de gelatine in koud water. Schrap het merg uit het vanillestokje. 
Verwarm de room, merg met stokjes en suiker, tot de suiker is opge-
lost. Laat het afkoelen. Haal de vanillestokjes eruit. Verwarm de melk 
en los hierin de gelatine op en laat het afkoelen. Meng de melk en 
room samen en stort het in vormpjes bekleed met plastic folie. Laat het 
opstijven in de koeling. 

Aardbeientartaar:
Snijd de aardbeien in zeer kleine stukjes. Snijd de dragon, basilicum en 
koriander zeer fijn en meng met de aardbeien. Snijd nougatine zeer 
fijn en meng met de aardbeien.  Stort de panna cotta op een bord leg 
er bovenop de aardbeientartaar en garneer af met verse aardbeien in 
plakjes gesneden. Smakelijk! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

...

Sudoku

de razende reporter

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

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

Herplaatsen Blauwe kraan
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Het interview met Miss Montreal duurde iets langer dan verwacht...

Woordzoeker
AFSPRAKEN

ASSISTENT

BIVAKEREN

BOUWMARKT

CENTREREN

COMBINEER

DRAADLOOS

HARDLOPEN

IMPONEREN

JAARBASIS

KOPPELING

LUISTEREN

MICROFOON

MOTIVATIE

NOSTALGIE

OLYMPISCH

REPORTAGE

STRATEGIE

TRAJECTEN

UITZETTEN

VERKOUDEN

VOLWASSEN

WANDELING

WATERPOLO

WOONKAMER

ZWIJMELEN

Op vrijdag en zaterdag 26 en 27 juni houdt ’t Verswarenhuys op het Piet van Thielplein in Beek en Donk 
(weer) een groots evenement: ’t Verswarenhuys Zomer Event! Gedurende deze 2 dagen kunt u volop 
profiteren van kookdemonstraties, een kaasexperience, een desembroodproeverij, workshop cup cakes 
versieren voor de kinderen (zaterdag), barbecue-experience in samenwerking met tuincentrum de Biezen 
en natuurlijk…….volop proeven en veel prijsvoordeel! Kortom, een Mooi 
en groots Zomer Event vol met Gezonde producten, zoals desembrood, 
volop zomerfruit en verschillende puur natuurlijke sappen. Komt u ook 
26 en 27 juni naar ‘t Verswarenhuys? U bent van harte welkom! ‘t 
Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND ’t Verswarenhuys Zomer Event: Mooi & Gezond

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSPRAKEN ASSISTENT BIVAKEREN
BOUWMARKT CENTREREN COMBINEER
DRAADLOOS HARDLOPEN IMPONEREN
JAARBASIS KOPPELING LUISTEREN
MICROFOON MOTIVATIE NOSTALGIE
OLYMPISCH REPORTAGE STRATEGIE
TRAJECTEN UITZETTEN VERKOUDEN
VOLWASSEN WANDELING WATERPOLO
WOONKAMER ZWIJMELEN

Easy

5 7 6 4 2

2 3 4 7 8

1 6

1 9 2 3

2 4 1 5

4 9 6 7

3 7

9 3 5 8 6

8 5 1 9 3

Puzzle #189130

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Riny de Groot

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Merianne Trojahn

€15,00waardebonvoor de winnaar
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Lieshoutse dermatoloog Mandy Prins bezorgt kippenvel

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

VARKENSHAAS
500 gram

7.49

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

500 GRAM

5,-
kilo 10.00

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Eindhoven/Lieshout - Het 
Parktheater in Eindhoven zat vo-
rige week drie avonden afgeladen 
vol. Een speciale musical van het 
Máxima Medisch Centrum (MMC) 
getiteld ‘Hart en Ziel’ stond op het 
programma. Voor en door men-
sen die in het ziekenhuis werken. 
Mandy Prins, dermatoloog, speelde 
de rol van Karen Timmermans, de 
nieuwe directeur van het ziekenhuis.  

Wij-gevoel
MMC de musical speelt zich af in het 
Sint Amalia Ziekenhuis in het zuiden 
van het land, dat aan de vooravond 
staat van een reeks ingrijpende ver-
anderingen. Mandy speelt de rol van 
de nieuwe ziekenhuisdirecteur die 
met nieuwe plannen het ziekenhuis 
wil redden en tegen onbegrip aan-
loopt. Gelukkig loopt het verhaal 
goed af … De dag na de laatste 
voorstelling vertelt Mandy: “Ik ben 
nog helemaal hyper. Laat naar bed 
natuurlijk en vroeg wakker. Het is zó 

bijzonder geweest om met zijn allen 
zoiets moois te maken. Natuurlijk 
ken ik al mijn collega’s van onze 
polikliniek, maar door deze musical 
leer je collega’s kennen uit alle lagen 
van het ziekenhuis. Onze Raad van 
Bestuur heeft daar goed over nage-
dacht en ervoor gezorgd dat dit bij-
draagt aan het creëren van een ‘Wij 
zijn het Máxima-gevoel’.” 

Karen Timmermans
In de musical kruipt Mandy in de huid 
van Karen Timmermans, de nieuwe 
strenge ziekenhuisdirecteur. “Streng 
ben ik eigenlijk niet”, vertelt ze. “Ik 
heb echt moeten zoeken hoe ik deze 
rol moest spelen. Bij het lezen van 
het script kreeg ik opdrachten van de 
regisseur om dit vanuit een bepaald 
gevoel te spelen, bijvoorbeeld vanuit 
frustratie of woede. Op die manier 
groeide ik in mijn rol.” Het publiek 
ziet een machteloze Karen die niets 
kan met haar werk en thuis zit met 
haar zieke moeder. Bekende thema’s 
in de zorg passeren de revue waar-
onder de ontslagen, de autoritaire 

dokter, de jonge enthousiaste ver-
pleegkundige die, geïnspireerd door 
de ziekenhuisserie Grey’s Anatomy, 
kiest voor de zorg en heimelijk ver-
liefd wordt op de dokter. Bovenal is 
de musical sterk in het kweken voor 
begrip voor iedereen die werkzaam 
is in het ziekenhuis. Van de schoon-
maakster tot de directie … Allemaal 
mensen die met hart en ziel werken.  

“Ik houd van musicals”
Mandy is in haar vrije tijd veel be-
zig met zang. Ze heeft bij STEMP in 
Gemert mee gedaan in de musicals 
‘Sound of Music’ en ‘Scrooge’. “Het 
leek er bijna op dat ik na deze laatste 
musical in een zwart gat zou vallen, 
maar toen kwam deze kans voorbij, 
van ons eigen ziekenhuis.” Mandy 
bewondert de manier waarop de 
audities gedaan zijn. “Het klopt ge-
woon: de rollen passen bij de perso-
nen. Dit keer had ik onverwacht een 
hoofdrol.” Een beproeving die der-
matoloog Mandy Prins heelhuids en 
met verve doorstaan heeft. 

Medewerkers Rabobank leggen bankierseed af
Laarbeek - Nederlandse banken vin-
den het belangrijk dat iedereen die 
werkzaam is in de Nederlandse ban-
caire sector zijn of haar functie integer 
en zorgvuldig uitoefent. Bijna 90.000 
medewerkers van de banken in 
Nederland gaan daarom vóór 1 april 
2016 de nu wettelijk verplichte ban-
kierseed afleggen. Ook de Rabobank 
verbindt zich er aan dat alle mede-
werkers van de bank de bankierseed 
afleggen. Op 22 juni a.s. leggen me-
dewerkers van Rabobank Peel Noord 
deze professionele eed af. 

“De bankierseed maakt onderdeel uit 
van een pakket van maatregelen dat 
door de sector zelf is opgesteld. Daar 
hoort ook het tuchtrecht bij dat het 
mogelijk maakt om mensen, die zich 
niet aan deze gedragingen houden, te 
laten toetsen door een tuchtcollege. 
Een beroepseed als deze bestaat al 
langer bij onder andere accountants, 
medici, en advocaten. En nu dus ook 
bij banken, een goede zaak”, aldus 
Pieter Michielsen, directievoorzitter bij 
Rabobank Peel Noord.

Wat houdt de bankierseed in?
De bankierseed beschrijft een genor-
meerde set van waarden waaraan de 
financiële sector zich heeft gecommit-
teerd. Deze waarden beschrijven een 
aantal beloften over universeel goed 
en professioneel gedrag. Bijvoorbeeld 
beschrijft het de belofte dat:
• ‘ik mijn functie integer en zorgvuldig 

zal uitoefenen’;
• ‘ik een zorgvuldige afweging zal 

maken tussen alle belangen die bij 
de onderneming betrokken zijn’;

• ‘ik bij die afweging het belang van 

de klant centraal zal stellen en de 
klant zo goed mogelijk zal inlichten’.

Verder staan er in de bankierseed en-
kele gedragingen die vooral refereren 
aan ontwikkelingen binnen de financi-
ele sector in de afgelopen jaren. Zoals 
de belofte dat:
• ‘ik geheim zal houden wat mij toe-

vertrouwd is’;
• ‘ik geen misbruik zal maken van 

mijn kennis’;
• ‘ik mij zal inspannen om het ver-

trouwen in de financiële sector te 
behouden en te bevorderen’.

Hans Ludo van Mierlo (oud-bankier en 
auteur) zegt hierover in De Volkskrant: 
“Ik zie de bankierseed als een eer-
volle onderscheiding voor financi-
ele dienstverleners. De geschiedenis 
heeft immers niet alleen aangetoond 
hoe schadelijk inadequate financiële 
dienstverlening is voor de samenle-
ving, maar ook hoe elementair goede 
financiële dienstverlening is voor een 
gezonde samenleving. Met hun eed 
en belofte verbinden financiële dienst-
verleners zich op persoonlijke basis op-
nieuw aan deze professionele missie.“

Bereikbaarheidsproblemen 
voor de buurtbus
Laarbeek - De buurtbus van Laarbeek 
naar Helmond ondervindt de komende 
week nog ernstige hinder van asfalte-
ringswerkzaamheden in en om de ge-
meente Beek en Donk en Mariahout.  

De gemeente heeft verzuimd om in een 
vroeg stadium overleg met de buurtbus 
organisatie te plegen, om een goede om-
leiding gedurende de werkzaamheden 

te kunnen realiseren. Hierdoor kan het 
gebeuren dat de buurtbus later of soms 
niet in Beek en Donk kan komen. Zij pro-
beren om de overlast voor haar klanten 
zoveel mogelijk te beperken. De orga-
nisatie van de Buurtbus hoopt dat deze 
problemen snel voorbij zijn en zij u weer 
op een goede manier met de buurtbus 
kunnen vervoeren. Graag enig begrip 
voor dit probleem.
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Evenementen juni watermaand
Kijk voor meer informatie over de evenementen op www.juniwatermaand.nl

....

....

“...”
sponsoren juni watermaand

Programma Juni Watermaand Laarbeek en Helmond

Evenementen juni watermaand

Donderdag 25 juni
Kennismaken met de duiksport Zwembad De Wissen  Helmond 

Zaterdag 27 juni
Splash!! Dijkstraat / Beekse Brug Beek en Donk
Modderdag Kinderdagverblijf ’t Heikantje  Aarle-Rixtel
Bedovo Beachtoernooi Heuvelplein   Beek en Donk 
Excursie Helmondse Stadsbrouwerij Haagse Beemdweg 28D Helmond 

Zondag 28 juni
Splash!! Dijkstraat / Beekse Brug Beek en Donk
Watermeloen snijden Elzas Passage  Helmond
Bedovo Beachtoernooi Heuvelplein    Beek en Donk
MTB-veldtoertocht Vertrek Grand Café Stout  Aarle-Rixtel
Lichtbeeldenshow Kouwenbergs Kerkje  Aarle-Rixtel  

Kiki AHOI Musical De Dreef   Aarle-Rixtel
Muziektuinconcerten Muziektuin   Beek en Donk 
RCL Wandeltocht Runnersclub RCL accommodatie  Lieshout-
     Mariahout
Carat-Concerten Carat-Paviljoen, Warande Helmond 
Opening en rondje 
Waterpoortroute Outdoor Laarbeek  Beek en Donk 
Brabants Musik Fest Brabantse Kluis   Aarle-Rixtel 
Koopzondag thema ‘water’ Stadscentrum  Helmond

Kijk voor de meeste actuele agenda en tijden op www.juniwatermaand.nl

Kijk voor meer informatie over de evenementen op www.juniwatermaand.nl

Frans van Haperen
directeur Bedrijven Rabobank 

Peel Noord

“Zuiver water is van levensbelang. Dat geldt ook voor 
duurzaam ondernemerschap, voor nu én later.”

sponsoren juni watermaand

Fiets 
de Waterpoortroute

zo
28 juni

za/zo27,28 juni

za/zo27,28 juni
Bedovo BeachtoernooiMTB-veldtoertocht splash!!

Locatie: Dijkstraat, bij de Beekse Brug in  
 Beek en Donk
Tijdstip:  Zaterdag: 20.30 – 01.00 uur 
 Zondag:   13.00 – 18.00 uur 

Meer info: www.teugelders.nl

De Teugelders van Ganzendonck (car-
navalsvereniging) organiseren voor de 
10de keer het tweedaagse evenement 
SplasH! Dit jaar hebben zij SplasH in 
een nieuw jasje gestoken, waarbij het 
bekende ‘Teugeldersschip Trekken’ 
wordt ingewisseld voor andere activi-
teiten. In het weekend van 27 juni 2015  
zal het kanaal en de omgeving aan de 
Dijkstraat het decor vormen voor twee 
dagen zomers plezier. Water en mu-
ziek vormen de rode draad gedurende 
dit weekend. Zaterdagavond wordt 
om 20.30 uur afgetrapt met een feest-
avond, volop muziek en gezelligheid. Op 
zondag wordt het ‘Teugelderschipsschip 
Trekken’ ingewisseld voor een water-
spellenwedstrijd, waaraan iedereen met 
zijn team van 3 personen kan deelne-
men. De spelonderdelen bestaan uit de 
spectaculaire ‘Kartonnen Botenrace’, de 
‘Waterfi etsrace’, het ‘Koorddansen over 
het Kanaal’ en het ‘Gansjes vissen’. voor 
een heerlijke kop koffi e/thee.

Locatie:    Heuvelplein, Beek en Donk
Tijdstip:    Zaterdag: 12.00 – 18.00 uur 
   Zondag:   10.00 – 18.00 uur 

Meer info: 
www.bedovo.nl/index.php/beachtoernooi-2015

In het weekend van 27 & 28 juni 2015 
houdt Bedovo het 15de beach(volleybal)
toernooi. Het Heuvelplein in Beek en 
Donk wordt dan weer omgetoverd tot 
een waar strand. Op zondag 28 juni laten 
recreanten in teams aan het publiek zien 
wat zij in hun mars hebben. De teams 
zullen deze dag bestaan uit vier spelers. 
Teams zijn ingeschreven als herenteam, 
damesteam of mixteam, waarbij in het 
laatste geval een team moet bestaan uit 
minstens twee dames. Daarnaast wordt 
er ook nog onderscheid gemaakt tussen 
geoefende teams (teams die al enige er-
varing hebben met het spelletje) en on-
geoefende teams. Met andere woorden, 
het recreatietoernooi van Bedovo Beach 
2015 biedt met recht voor ieder wat wils. 

Locatie:  start Grand Café Stout, 
 Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel 
Tijdstip:  start tussen 8.00 en 9.00 uur  

Meer info: 
www.verenigingen.sport.nl/NTFU/aandewielen

TSC Aan de Wielen organiseert een 
MTB-veldtoertocht van 30 of 45 kilome-
ter over paden die normaal niet gebruikt 
mogen worden. De tocht komt langs alle 
mogelijke plassen en waterlopen die de 
gemeente Laarbeek rijk is. Iedere actieve 
fi etser van in en buiten Laarbeek kan 
deelnemen. Inschrijven kan onder andere 
via het Scan en Go systeem van de NTFU. 

NTFU-ers, KNWU-ers en leden van de 
Belgische wielrijdersbond betalen €3,00. 
Andere deelnemers €4,00 en jeugd tot 16 
jaar mag gratis meedoen.

Locatie:   start Outdoor Laarbeek of 
 Jan Vissermuseum Helmond 
Tijdstip:  start tussen 10.00 en 13.00 uur

Meer info: www.juniwatermaand.nl

Laarbeek is door haar ligging op de 
kruising van de Zuid-Willemsvaart en 
het Wilhelminakanaal en met de be-
schikking over een broekgebied, meer-
dere waterlopen, vennen en poelen, een 
gracht en grondwaterwingebied een 
echte watergemeente. Ook Helmond is 
doordrongen van water. Op watergebied 
is er in Laarbeek en Helmond dus veel 
te ontdekken. Het leuke is dat er niet al-
leen dingen boven de grond te zien zijn, 
maar dat er ook onder de grond van alles 
gebeurt. Deze fi etsroute leidt u daarom 
langs tal van mooie en ‘verborgen’, maar 
vooral  ook interessante  waterobjecten. 

Deze nieuwe fi etsroute wordt vandaag 
extra aangekleed met een hapje, drankje 
en enkele activiteiten. Daarvoor kunt u 
voor €9,- een strippenkaart kopen op 
een van de startlocaties.

zo
28 juni
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Kou en pittige regen-
buien weerhielden sportievelingen 
er niet van om op zaterdag tijdens de 
scholenzeskamp en zondag tijdens de 
dorpszeskamp hun beste beentje voor 
te zetten. Gelukkig konden beide da-
gen afgesloten worden met een lekker 
zonnetje.

Samenwerken
Tijdens de zeskamp strijd je niet tegen 
elkaar maar met elkaar. Veel spelen zijn 
gebaseerd op teamwork. Door elkaar te 
helpen, verzamel je de meeste punten. 
Marlou Siroen vertelt enthousiast over 
de zeskamp die de KPJ voor de 22ste 
keer organiseert. “We beginnen in ok-
tober met de voorbereidingen.” Marlou 
vergelijkt het opzetten van het sportieve 
weekend met het bouwen van een huis; 
“We zetten eerst een ‘huis’ op en be-
ginnen dan met ‘inrichten’. Als rond fe-
bruari de ‘inrichting’ bekend is gaan we 
in een loods de spelen bouwen. Twee 
weken voor de zeskamp worden de 
objecten op het KPJ-terrein geplaatst. 
Tijdens de zeskamp wordt steeds van 
alle spelen gebruik gemaakt. We ma-
ken het op zondag wat moeilijker.” legt 
Marlou uit.

Verschillende spelen
Ook nu is het terrein van de KPJ een 
kleurrijk schouwspel. Een spectacu-
laire hoge glijbaan die eindigt in een 
bak ijskoud water. Eenmaal uit de bak 
geklommen, heb je de mogelijkheid 
om een punt te scoren in een basket. 
Samenwerking op hoog niveau waar-
bij een bal tussen twee spijlen moet 
blijven. Teams moeten de bal zo hori-
zontaal mogelijk omhoog takelen. Bij 
een beetje afwijking rolt de bal op de 
grond en scoor je geen punt. Op zon-
dag moet dit ook nog geblinddoekt ge-
beuren.  Elkaar passeren op een wand 
met zeer smalle plankjes terwijl je water 
over je heen krijgt, samen met je team 
de waterdruk regelen zodat je een bal 

door een gat kunt leiden of kruipen 
door de traditionele modderbak. Voor 
elk team ligt er een eigen uitdaging. 

Laarbeekbreed
“We proberen heel Laarbeek bij ons 
evenement te betrekken.” legt Marlou 
uit. “We zijn bezig met presentaties 
op alle scholen. Het is superleuk dat 
uit alle kernen mensen deelnemen.” 
Tijdens de prijsuitreiking op zaterdag is 
dit ook goed te merken. Bij de groepen 
7/8 blijft een Mariahouts en Beek en 
Donks team over. Uiteindelijk gaat Beek 
en Donk er net met de winst vandoor. 
Tijdens de dorpszeskamp op zondag zijn 
de Laarbekers meer gemixt.  De jeugd 
in de leeftijd van 12 tot 15 jaar is goed 
vertegenwoordigd. Bij het ballenschie-
ten doet een Lieshouts team zijn uiter-
ste best. Het gemêleerde gezelschap 
valt in categorie 16+. “We heten niet 
voor niets ‘vergane glorie’” zegt een 
goedlachse deelnemer en knalt fanatiek 
een bal door een gat. Weer samen wat 
punten verdiend.

Evenementen juni watermaand
   Eerst samen yellen en dan het luchtkussen op
Zeskamp KPJ Beek en Donk laat Laarbeek samenwerken

Uitslagen Zeskamp 2015
Scholenzeskamp

Groep 5/6
1e plaats: Bolle Bozen
2e plaats: De Keien
3e plaats: The Marywood Monkeys

Groep 7/8
1e plaats: De Olaf’s
2e plaats: De special 8
3e plaats: De Cobra’s

Dorpszeskamp
12 t/m 15 jaar
1e plaats: Sparta 25
2e plaats: ut kumt nie zo nauw
3e plaats: geven we nog door

16 + 
1e plaats: Buurtvereniging 
 Aa-landschap
2e plaats:Kreupelgoud
3e plaats Bie-Happy
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Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

ï Veel mogelijkheden (bijv. 

bourgondische tafel, amuses, 

barbecue)

ï Uitsluitend verse producten

ï verzorging compleet feest is ook 

mogelijk! (zowel op locatie als bij ons)

• €50,00 p.p. (all-in)
ï 10 tot 80 personen
ï Programma: 4 à 5 uur

KOOKWORKSHOPS

Brabants meest gezellige en complete kookstudio! 

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

Perfect voor bijv. een familiedag, 
bedrijfsuitje of verjaardagsfeest!
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Het hoort nu eenmaal bij ons werk en 
bij de service die we onze gasten wil-
len verlenen, om te kunnen vertellen 
wat er in de omgeving van onze B&B 
te zien en/of te beleven is. Daarom, 
hoe vervelend het ook is (ha ha ha), 
moeten we zo af en toe onze stalen 
rossen uit de garage vandaan halen 
om een motorritje te gaan maken, zo-
dat we het gebied rondom ons heen 
beter leren kennen. Enige planning 
hierin is wel vereist omdat we wat 
moeilijk weg kunnen als we gasten 
hebben en we vaak druk zijn met de 
dagelijkse gang van zaken in en rond-
om onze B&B. Maar een paar weken 
geleden, met de telefoon stand-by op 
zak om eventuele lastminute boekin-
gen te kunnen ontvangen, was het 
dan zover. Op een zonnige zaterdag-
ochtend hebben we ons in onze leren 
broek gehesen, motorlaarzen aan, de 
dekentjes van de motors afgehaald 
en even lekker uit kunnen waaien. 
We hebben een prachtige rit gereden 
door natuurgebied ‘La Garrotxa’. Dit 
park bestaat uit diverse uitgedoofde 
vulkanen waar je heerlijk kunt wan-
delen, fietsen, of in ons geval motor-
rijden en kunt genieten van de fantas-
tische uitzichten. Uiteindelijk bracht 
deze route ons naar Besalú, een heel 
mooi middeleeuws dorpje aan de an-
dere kant van het park.  Hier onze 
motoren geparkeerd om via de schit-
terende brug over de Rio ‘Fluvió’, on-

der de Portal del Pont door, het dorpje 
in te lopen om daar allereerst van een 
heerlijke café Solo en Cortado te ge-
nieten. Daarna rondgewandeld in 
de smalle straatjes met authentieke 
huisjes, sfeervolle pleintjes en kleine 
winkeltjes met ambachtelijke Spaanse 
prullaria. Vervolgens moesten die 
maagjes van ons goed gevuld worden 
alvorens onze terugreis in te kunnen 
zetten. De Spanjaarden eten ’s mid-
dags de hoofdmaaltijd van de dag en 
aangezien we aan het inburgeren zijn, 
horen we deze Spaanse gebruiken 
een beetje over te nemen, toch? Voor 
€ 11,50 p.p. een driegangenmenu 
incl. brood en koffie na. Dat noem ik 
nog eens ‘middeleeuwse’ prijzen uit 
de tijd van de houten gulden. Na ons 
restaurantbezoek onze motors weer 
opgezocht en onze route via de ande-

re kant van het natuurpark vervolgd. 
Via goed begaanbare smalle bergwe-
gen met haarspeldbochtjes, steile hel-
lingen en leuke afdalingen onze weg 
naar onze B&B weer teruggevonden. 
Een fantastische dag gehad, heerlijk 
uitgewaaid, leuke plaatsen bezocht, 
weer een stukje Catalonië ontdekt 
en tsja……het hoort tenslotte bij ons 
werk……;-).

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

‘La Garrotxa’

opgezocht en onze route via de ande-

spanje

(alsnog)
proficiat 
Marieke!

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

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

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Dion van ErpJac, 
van harte 

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Gratis af te halen: ongeveer 30m2 
waaltjes in Aarle-Rixtel. Tel: 0492-383236

GEVONDEN
Sleutelbos met twee sleutels. Gevonden 
tegenover het gemeentehuis op het voetpad 
vrijdag 12 juni. Tel: 0492-832182 (kantoor 
MooiLaarbeek) 

Sleutelbos met drie sleutels. Gevonden in 
parkje Lage Heesweg vlakbij speeltuin Octo-
pus. Maandagmiddag 15 juni rond 16.30 uur. 
Tel: 0492-832182 (kantoor MooiLaarbeek)

Sleutel met hanger gevonden op zandpad bij 
Beekse Akkers op zondag 21 juni. Af te halen 
bij kantoor MooiLaarbeek

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed, zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

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

Zondag 21 juni gevonden langs het kanaal 
Beek en Donk, herenmountainbike zwart. 
Voor info, tel. 0492-465493

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

KAPTEIJNS PARTYVERHUUR voor al uw 
feesten & evenementen. Zie onze web-
site www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 
0413-764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP  
Antieke schildersezel, verstelbaar en ver-
rijdbaar. €50,00. Tel. 0499-422121 

Mooie Bobike fi etsstoel achter met ATB 
beugel erbij. In uitstekende staat €30,00. 
Tel: 06-30936291. 

Voor een nieuwe of gebruikte: scootmo-
biel -rolstoel of rollator tegen de laagste 
prijs. Scootmobieladvies - MELL  in Hel-
mond. www.scootmobieladvies.gratis, 
0492-599930 of mob. 0613188117

Let op: diverse aanbiedingen, bloeiende 
lavendel  13cm pot € 1,49, stamfuchsias 
en oleanders, Engelse geurende stamrozen 
€ 19,95 A-kwaliteit. Ook alle soorten 
groente/ kruidenplanten en zomerbloeiers. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 
17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten

Donkerbruine leren 2-zitsbank. Breed: 
165 cm. In zeer goede staat. €175,00. Tel: 
0492-462643

Te koop: jonge poesjes. Tel: 06-22849257 

Suzuki GSX600F (rood), bouwjaar 2000, 
km-stand ca. 43.000 km met Garmin 
navigatiesysteem. Dealer onderhouden. 
€1.750. Tel. 06-20293363

Beige aluminium jaloezie 25 mm. hoogte 
180 cm, breedte 140 cm, wegens verbou-
wing overcompleet. Tegen elk bod. Tel. 
0492-752389

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. Alle 
soorten zomerbloeiers, kuip en perkplan-
ten, stam en struikrozen. Vaste planten, 
coniferen heesters, fruit-laan en parkbo-
men, haagbeuken, ligusters, laurier. Buxus 
en taxus in alle maten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Te koop: walnoten, hazelnoten, alles voor 
klein prijsje. Tel. 0492-773120

Mooie eiken eethoek, ronde eiken sa-
lontafel €20,00. Tel. 06-36507901

Keukenhulp (mixer, etc.) €15,00, warm-
telamp (niet gebruikt) €15,00, nieuwe 
plastic hoes voor tuinmeubels €15,00. Tel. 
06-36507901

Hi-Fi Luidsprekers Hitachi type HSE 450, 
als nieuw, mooi klinkend, fraai uiterlijk 
hxbxd = 79x23x25 cm, €35,00. Tel. 0499-
422121

OVERIG

Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, € 4,- p.p. 
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekken-
donken Liempde 0411-631474

Garageverkoop op zondag 28 juni van 
10.00 tot 15.00 uur bij diverse woningen 
in de Nieuwstraat in Lieshout.

VERLOREN  
Groene trainingsjas (Sparta’25 kleuren), 
maat S/M verloren bij de Dreef in Aarle-
Rixtel op zaterdagavond 20 juni. Tel. 
06-18188656

Bij een spel, tijdens KPJ zeskamp op zater-
dag een vest laten liggen, knalroze van het 
merk Nike, mt 146 of 152. Wie heeft deze 
gevonden? Tel. 0492-329155

Scholenzeskamp KPJ 20 juni verkeerde 
NIKE sportschoenen meegenomen (maat 
35.5) zwart met oranje logo. Heb zelf maat 
37 en ben deze verloren. Tel. 06-22983100

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Ook een 
familie-
bericht 

plaatsen?

Mail: 
info@

mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

ZOMER SALE
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Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Onder het mot-
to ‘Eten en ontmoeten’ houdt 
ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. De  
laatste avond voor de vakantie-
periode zal plaatsvinden op dins-
dag 7 juli.

Na de vakantieperiode starten zij 
weer op 1 september. Iedereen 
is ook dan weer van harte wel-
kom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje 
reserveren kan tot uiterlijk don-
derdag 2 juli, 15.00 uur. U kunt 
dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 
of via een e-mail aan stichting@
vierbinden.nl.

Voor 7 juli staat het barbecue-
menu op het programma: gema-
rineerde kipfilet met ontbijtspek, 
speklap, gemarineerde biefstuk, 
aardappelsalade met ei, gemeng-
de rauwkostsalade, verse fruitsa-
lade, diverse sausjes en stokbrood 
met kruidenboter, verse aardbeien 
en slagroom. 

Voor dit driegangenmenu be-
taalt u €13,50. Graag tot ziens in 
Zonnetij.

‘Ja, ik wil’ (trouwen) in ‘de 
Heerenkamer’
Lieshout – Vanaf heden kan er op 
een nieuwe locatie in Laarbeek 
officieel getrouwd worden, na-
melijk in ‘de Heerenkamer’ 
van het Bavaria Brouwerijcafé. 

Het College van burgemeester 

en wethouders van de gemeente 
Laarbeek heeft deze bijzondere lo-
catie aangewezen als zogenaamde 
‘vaste locatie’ voor het voltrek-
ken van huwelijken. Het Bavaria 
Brouwerijcafé is gelegen aan de 
Heuvel in Lieshout.

Ontmoetingsruimte in aanbouw bij uitvaartcentrum 
De Groof
Beek en Donk - De werkzaamhe-
den zijn inmiddels in volle gang. 
Met de aanbouw van een sfeer-
volle ontmoetingsruimte wordt 
aan de wens van velen voldaan. 
Deze ruimte wordt achter aan de 
Grote Zaal van het uitvaartcentrum 

gebouwd. Na de afscheidsdienst 
kan men hier in alle rust samen 
komen om na te praten. Daarnaast 
krijgt de Grote Zaal diverse aan-
passingen,  zodat beide ruimtes 
een mooi geheel zullen vormen.

Het enthousiasme van alle mede-
werkers is groot. Het werk wordt 
hiermee verlicht en er komt meer 
rust. Ook het ontwerp van de in-
richting spreekt hen bijzonder 
aan. Ze verheugen zich er nu al 
op, om in deze sfeervolle ruimte 
de gasten te mogen ontvangen. 

Op het terrein worden aanzienlijk 
meer parkeerplaatsen gerealiseerd, 
waardoor de tuin flink op de schop 
zal gaan. Hiermee ontstaat een bin-
nenplein, het atrium, welke een bij-
zondere rol in het geheel zal krijgen.  
Welke rol, dat willen zij u graag laten 
zien tijdens de komende open dagen.
  
Wilt u graag zien hoe het is geworden?
Dan bent u van harte welkom op de 
open dagen op zaterdag 17 oktober 
tussen 14.00 en 17.00 uur en op zondag 
18 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur.

Advertorial

Zaterdag WiSH Outdoor bijna uitverkocht
Beek en Donk - Ook dit jaar kan 
de zaterdag van WiSH Outdoor 
rekenen op een vol huis. De or-
ganisatie wil Laarbeekse bezoe-
kers die graag het festival willen 
bezoeken, maar nog geen ticket 
hebben dan ook via deze weg ad-
viseren om zo spoedig mogelijk 
tickets aan te schaffen. 

De kaarten voor de zaterdag zul-
len binnen enkele dagen uitver-
kocht raken. Ook de vrijdag en 
zondag kaarten gaan als warme 
broodjes over de toonbank. Dit is 
niet vreemd, gezien op vrijdag nie-
mand minder dan de wereldsterren 
Showtek en Sunnery James & Ryan 
Marciano een show gaan geven. 

Op zondag gaan niemand minder 
dan de mannen van Kensington de 
bezoekers van WiSH Outdoor ver-
wennen met hun vele hits. Tevens 
zal een van populairste festival-
bands van 2015, Typhoon, menig 
hartje doen veroveren.
 
De weersvoorspellingen zien 
er veelbelovend uit, dus zorg 
dat je niet te lang wacht met 
het bestellen van je tickets. 
Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.wishoutdoor.com of via de 
lokale verkooppunten:
 
Top 1 toys  - Lieshout, Snackbar 
de Beemd – Beek en Donk, 
2Facefashion – Gemert, Plus van 

Balkom – Beek en Donk, Le Patat 
– Aarle-Rixtel en Mensroom – 
Helmond.

Zaterdag WiSH Outdoor bijna uitverkocht

Wie weet waar dit was?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen diverse re-
acties binnen. Een greep uit deze reacties leest u 
hieronder.

Dit is in de Brouwerstraat
Daar staat Ida de Rijt voor haar snoepwinkeltje
Met vriendelijke groeten,
A. Heesakkers

Op de foto staat Liesbeth van de Rijt. Haar ou-
ders hadden in de Brouwersstraat een klein win-
keltje waar je levensmiddelen kon kopen. Zondags 
kochten we er voor 5 cent snoep nadat we naar de 
kerk waren geweest. 
Agnes Smith

Het antwoord op de vraag waar de foto is ge-
nomen is: Snoep en sigarenwinkel van de Rijdt 
Brouwersstraat 40 in Beek en Donk.
Groet, Hans van Leuken

Op de foto van deze week staat de kruideniers-
winkel van Theo van der Rijt (mijn opa) in de 
Brouwersstraat (40) Op de foto staat dochter Eli-
sabeth.
Groetjes Bianca Bouw

Volgens mij is het de winkel in de Brouwersstraat 
(naast de vroegere bioscoop De Harmonie). La-
ter het woonhuis van de Familie Rooijakkers. Het 
huisnummer 40 zit nog op dezelfde plaats.
M.v.g.
Rudi van Maaren.

De winkel was van De Rijt. Het meisje dat er voor 
staat is Liesbeth de Rijt. Het is in de Brouwerstraat 
naast de bioscoop.
Corry van den Elsen

Historische beelden

De winkel was van De Rijt. Het meisje dat er voor 
staat is Liesbeth de Rijt. Het is in de Brouwerstraat 

Historische foto van vorige week 
 
 

 
Intracare is een toonaangevend bedrijf dat Innovatieve 
producten maakt voor de intensieve veehouderij. Onze 
producten worden als alternatief gebruikt voor antibio-
tica.  
 
Intracare is actief in drie vakgebieden, voedingssupple-
menten, diergeneesmiddelen en ontsmettingsmiddelen. 
Deze worden geleverd in 80 landen, door de groei van ons 
bedrijf zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team. De 
productie bestaat uit het bereiden, afvullen en etikette-
ren van deze producten. 
 
We werken in een hecht jong team waarbij eigen initia-
tief, zelfstandigheid en een goede werkhouding voorop 
staan. Intracare hecht veel waarde aan de training en op-
leiding van onze medewerkers, de opleiding Farmaceu-
tisch Vakman kan onderdeel zijn van het opleidingspro-
gramma. 
 
Je komt te werken in een farmaceutische en semi-farma-
ceutische omgeving, het is dan ook logisch dat orde en 
netheid vast onderdeel zijn van het werkproces. We wer-
ken met de modernste bereidings- afvulapparatuur. 
 
Het werken met chemicaliën is een vast onderdeel van 
het productieproces. We zijn op zoek naar een productie-
medewerker welke passend is in een jong team. 
• Ons bedrijf is gevestigd in Veghel. 
• Het betreft een functie fulltime (40 uur per week). 
• Beheersen van de Nederlandse taal. 
• Fysiek werk kunnen verrichten. 

 
De sollicitatie kan gericht worden aan De heer Jan van 
Geest: jvgeest@intracare.nl 

PRODUCTIEMEDEWERKER

Gezocht
 

Intracare BV 5466 AZ  T 0413-354 105 
Voltaweg 4  Veghel  www.intracare.nl 

Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar
in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid'

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Redacteur:  Martin Prick

Bewoners van buurtschap ’t Hof protesteerden 
in 1987 tegen het sluiten van oversteekplaat-
sen bij de aanleg van de rondweg om Lieshout. 
De  families Donkers, Verkuilen, Biemans en 
Van Lierop waren bij dit protest betrokken. 
Rini Biemans en Jan van Lierop kijken, gezeten 
aan de keukentafel bij Rini, terug op roerige 
tijden in het anders zo vredige buurtschap.

De actiefoto
Geconfronteerd met een actiefoto, zegt Jan: 
“Kijk nou eens, ik hou met ons Tonnie een 
spandoek overeind.” Moeiteloos noemt hij de 
namen van de vier kinderen die eronder staan. 
“Dat zijn ondertussen ook dertigers, de leeftijd 
die wij toen hadden”, vult Rini aan. Op het 
spandoek de tekst: ’Er kleeft bloed aan dit be-
leid, straks is Lieshout haar kinderen kwijt’. 

Bezwaren
Al in een vroeg stadium maakten bewoners 
van buurtschap ’t Hof bezwaar tegen de rond-
weg. De gemeente Lieshout zat in haar maag 
met het drukke verkeer dwars door het dorp. 
Er moest ten koste van alles een rondweg ko-
men. De belangen van de bewoners van  ’t 
Hof waren daaraan ondergeschikt. “Tot bij de 
Raad van State hebben we onze bezwaren la-
ten horen”, verzucht Jan. “Het was een leuk 
reisje naar de Kneuterdijk in Den Haag, daar 
niet van, maar onze bezwaren werden alle-
maal ongegrond verklaard.” Jan en Rini zeg-
gen dat de gemeente Lieshout niets voor hen 
heeft gedaan. Geen oversteekplaats voor kin-
deren, geen fietstunneltje, niets. “Ze waren oh 
zo bang dat de provincie de rondweg niet door 
zou laten  gaan”, bromt Rini.

Aanleg van de rondweg
Zijwegen van - en naar ’t Hof werden afgeslo-
ten. Er werden diepe sloten gegraven om te 
voorkomen dat Lieshoutenaren de rondweg 

konden oversteken. “Alleen hier bij ons lag 
nog geen sloot”, lacht Rini. “We hadden daar 
tractors en een gierton neergezet. We hoopten 
dat deze oversteek zou blijven bestaan voor de 
schooljeugd. Op de dag van de opening van de 
weg zijn we daar met spandoeken gaan staan. 
De weg werd die dag met de nodige vertraging 
geopend, maar kon pas vele uren later in ge-
bruik worden genomen. De provincie durfde de 
weg niet vrij te geven als dat laatste stuk sloot 
niet gegraven was. “Toen de politie ’s middags 
dreigende taal begon te gebruiken, hebben we 
ons verzet gestaakt. Ondanks alles wilden we 
het toch netjes houden”, bekennen Rini en Jan.

Terugblik
Jan en Rini geven toe dat hun actie niets heeft 
opgeleverd. De weg en de sloot liggen op en-
kele meters afstand van het huis van Rini. De 
voormalige doorsteek naar ’t Hof  is verdwe-
nen. Sommige Lieshoutenaren nemen, met 
gevaar voor eigen leven, nog steeds de kort-
ste weg door de sloot. “Naast chagrijn hebben 
we ook veel lol gehad”, bekennen ze. “Toen 
de burgemeester tijdens de openingsceremo-
nie met een grote omweg naar de Bavariabrug 
reed omdat hij hier niet langs wilde of durfde, 
voelde dat als een grote overwinning”, lacht 
Jan. Toch willen ze dit alles niet nog een keer 
meemaken. “Alle ontwikkelingen rond De Ruit 
volgen we met méér dan gewone belangstel-
ling”, zo verklaren beiden stellig.
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Redacteur:  Martin Prick

ten. Er werden diepe sloten gegraven om te 
voorkomen dat Lieshoutenaren de rondweg 

ling”, zo verklaren beiden stellig. Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

400 G

CA. 500 G

450 G

450 G

450 G

0.79
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

Ca.0.99
  WEEKEND

2.19 4.99

2.29
v   van 2.69

8.99
v   van 9.99

3.59
v   van 3.99

2.59
v   van 2.99

4 STUKS 4 STUKS

3 STUKS

CA. 1.7 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

26 T/M 28 JUNI26 T/M 28 JUNI26 T/M 28 JUNI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Geldig t/m 28 juni

Lengte 50 cm, 
max. 17 stelen.

Pioenenboeket**

Lengte 40 cm, 
max. 22 stelen, 
of lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

5 of 6 stuks.
Varkenshaasmedaillons* 

Een malse klassieke hamburger met een 
volle rundvleessmaak. 4x 125 g.

Beefburgers*

Kiwi’s

Komijn jong 
48+

Weyckenaar 
kaas 30+

Paprikamix

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

XXL sesambollen
Heerlijk met een hamburger. 
320 g.

Hele Edammer 
40+ natuurgerijpt

Goudse extra belegen 48+
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AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

GOED
EN BETAALBAAR

ONDERHOUD

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

VOOR ALLE MERKEN

“Pioenrozen”
Nu nog volop verkrijgbaar, maar het seizoen 

is weer bijna voorbij.
 

Nu in de aanbieding leuke zomerse 
dienbladen voor op de tuin tafel.

van € 8,95  voor € 6,95

Erg leuk in combinatie met wat schelpen en 
een mooie buitenkaars of windlicht!

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

LEZERSPODIUM
13% OZB-verhoging en verbroken 
verkiezingsbeloften 
Laarbeek staat al jaren bekend om zijn lage las-
ten. Er is bijvoorbeeld geen honden- en toeris-
tenbelasting. Ook is de onroerendezaakbelasting 
(OZB) een van de laagste in de regio. PNL is be-
nieuwd of het nieuwe college van Laarbeek deze 
lage lasten handhaaft. Het coalitieakkoord klonk 
in ieder geval hoopgevend: het huidige financiële 
beleid zou worden voortgezet, en de OZB zou 
geen sluitpost worden op de begroting.

In de onlangs gepresenteerde kadernota, waarin 
de nieuwe beleidsplannen staan voor de begrotin-
gen van komende jaren, wordt deze belofte ech-
ter aan de kant geschoven. De OZB wordt name-
lijk met 13% verhoogd. Dat is 10% meer dan de 
jaarlijks vastgestelde 3% verhoging. Dit betekent 
dat de Laarbeekse huiseigenaar elk jaar (dus niet 
eenmalig) een stuk meer belasting gaat betalen.
Toch staat er ook iets positiefs in de kadernota. 
De kadernota heeft de titel ‘Laarbeek investeert’. 
Door te investeren in duurzaamheid toont het 
college dat ze oog hebben voor de toekomst. 
Helaas verhoudt de investering in duurzaamheid 
zich bij lange na niet met de verhoging van de 
onroerendezaakbelasting. Wellicht was daarom 
de titel ‘Laarbeek belast’ passender geweest. 

Het is gelukkig nog niet zeker dat deze kadernota 
wordt uitgevoerd. De raad beslist daarover, en 

PNL zal in ieder geval niet instemmen met een 
begroting waarbij de lastendruk zo enorm toe-
neemt. Ook is het de vraag of andere partijen 
hiermee zullen instemmen. Lastenverzwaring 
werd namelijk voor de verkiezingen door alle 
partijen afgekeurd. Vier beloften in vier verkie-
zingsbladen van de vier coalitiepartijen illustreren 
dit:

• ABL:  “onze fractie is van mening dat er 
grenzen zijn aan op te leggen lasten en om 
met de deur in huis te vallen vinden wij dat 
wat betreft de ozb de grens bereikt is.”

• CDA: “Meestal gebruikt de gemeente de 
OZB om de begroting sluitend te krijgen. 
Dat is volgens het CDA te gemakkelijk en 
getuigt niet van politieke moed. Het CDA 
wil dat anders.”

• Werkgroep: “Het behoedzame financiële 
beleid moet worden voortgezet.”

• PvdA: “We laten de lokale lasten gelijke tred 
houden met de inflatie”

• Tijdens de behandeling van de kadernota 
zullen we zien of de coalitiepartijen zich aan 
hun verkiezingsbeloften houden. PNL doet 
dit in ieder geval wel.

Namens de fractie van PNL

Uitslag actie ‘Maak kans op een ballonvaart’
Gemert/Laarbeek - Alle klanten die tijdens 
de actieperiode een SNS Betaalrekening 
met Overstapservice hebben geopend 
konden meedoen aan de verloting van 
een ballonvaart, beschikbaar gesteld 
door SNS Gemert. Vrijdag was de trek-
king en de gelukkige winnaar is mevrouw 
Dekkers-Janssen uit Beek en Donk ge-
worden. 

Zaterdag 20 juni was de grote dag en we 
hebben de winnaar gevraagd om haar 
ervaringen met ons te delen. Uit onder-
staande reactie van mevrouw kunnen we 
concluderen dat zij enorm genoten heeft. 

“Beste SNS medewerkers,

Afgelopen zaterdag 20 juni mocht ik als 
winnares van de overstap actie een vlucht 
maken in een luchtballon.

Om 17.00 uur werden mijn familie en ik 
hartelijk ontvangen op jullie kantoor in 
Gemert, na het nuttigen van koffie met 
wat lekkers werd aan mij de cheque en tic-
ket overhandigd, hierna moesten wij ons 
melden bij de Heeren van Ghemert waar 
wij onder het genot van een drankje sa-
men met Jolita en Kim hebben gewacht op 
het vertrek. 

Om 20.20 was de ballon van de heer Hans 
van Bommel, piloot van Bommelballon, 
gereed voor vertrek, dit was voor mij de 
eerste ballonvaart.

We vertrokken vanaf het Ridderplein rich-
ting De Mortel over Milheeze en zijn ge-
land in Deurne, gebied Kwaaistaart.
Na de vlucht werden wij gedoopt met 
behulp van stro, vuur en champagne ook 
ontving ik een certificaat, het was voor mij 
een onvergetelijke ervaring welke ik dank-
zij de SNS heb mogen ervaren, waarvoor 
mijn dank.

In één woord samengevat was het 
GEWELDIG.”Mevrouw Dekkers (r) ontvangt de prijs uit 

handen van Kim van Dooren (l) van SNS Gemert

Advertorial
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

ERISTOFF PREMIUM
OF RED VODKA*

fl es 700 ml.

15.49

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

PER FLES

10,-
liter 14.29

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. Chao-
tisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Daar staan ze, amper 16 jaar oud. 
Hun rugzakken nonchalant om de 
schouder gehangen. Wachtend op 
de bus naar Schiphol. Koffers staan 
her en der op de stoep gedropt. 
Gemengde gevoelens bij moeder. 
Dadelijk vliegt zoonlief naar de 
andere kant van Europa. Gewel-
dig voor hem. Spannend voor mij. 
Een nieuwe stap in mijn carrière als 
moeder; Loslaten van mijn kind.

Aangekomen in Spanje verzendt 
zoonlief af en toe een klein be-
richtje. Wij zijn blij met de tekens 
van leven. Na een week staat hij, 
gezond en wel, met een berg was 
op de stoep. Vermoeid maar vol 
enthousiaste verhalen en nieuwe 
ervaringen rijker.

Mijn twee basisschoolleerlingen 
kijken uit naar reisjes richting To-
verland, Efteling of Hemelrijk. De 

busreis is een happening. Plek-
jes worden uitgezocht, tassen 

worden weggestopt. Als de 
bus vertrekt zwaaien wij 

ouders alsof we elkaar 
niet meer terug zullen 

zien. Later die dag 
verschijnt de bus 

dan weer, zo op 
het eerste oog 

zonder kinde-
ren. 

Als volleerde acteurs faken we op-
luchting als de vermoeide, bezwete 
koppies weer boven de banken uit-
springen.

Voor onvergetelijke herinneringen 
is weinig nodig. Nog ervaar ik het 
gevoel van opwinding toen we met 
mijn kleuterklas ‘helemaal’ naar de 
Mariahoutse bossen gingen. Mijn 
kleuterhart ging al sneller kloppen 
door een bezoek aan de bossen, 
één kilometer van mijn huis. Een 
kinderhand is snel gevuld want ook 
het schoolkamp met de zesde klas 
ging ‘helemaal’ naar Nijnsel. Na-
tuurlijk had de leerkracht van de 
groep ervoor gezorgd dat we zo 
ongeveer via Den Bosch naar ons 
buurdorp fietsten. Zo voelde de reis 
naar een Nijnselse kippenkooi als 
een wereldreis.

Londen was de eerste buitenlandse 
reis die ik maakte. Bleu en groen 
als gras maakte ik samen met mijn 
vriendin kennis met onze gastou-
der. Ons cadeau, een pak hagelslag 
en drop, moffelde ze meteen weg. 
Met ons ‘steenkolen’ Engels kon-
den we niet achterhalen wat ze van 
onze ‘gift’ vond. Verlegen vertrok-
ken we naar onze kamer. Niet alle 
scholieren die deelnamen aan de 
trip waren zo bescheiden. Met ge-
toupeerd, geblondeerd haar, flinke 
boezem en pastelkleurige lippen-
stift stapten ze parmantig door het 
leven. De ‘dames’ spraken Engels 
op niveau; “We are gonna wash 
our tiets.” Waarna ze gierend van 
het lachen met tandenborstel de 
‘bathroom’ indoken.  Amper 16 
jaar oud en humor op niveau.

Schoolreisjes

Voorstelling Miss Montreal bijna uitverkocht 

Mariahout - Na het daverende succes 
in 2013 komen ze dit jaar weer terug 
naar het Openluchttheater, met een 
nieuw album en een nieuwe show. 
Het gaat natuurlijk over niemand 
minder dan Miss Montreal! Met de 
pakkende nummers en buitengewone 
zangstem van frontvrouw Sanne Hans 
zullen zij ook deze keer het publiek 
weer volledig omver blazen. 

Miss Montreal
Op zaterdag 11 juli staat deze Hollandse 
band in het Openluchttheater 
Mariahout. Miss Montreal is een band 
die rockt en emotioneert. De ontwape-
nende, op het eerste gezicht oersimpe-
le deuntjes zijn een mengeling van pop 
en cabaret, waarmee ze ieder publiek 
gegarandeerd enthousiast krijgen. 

Na het uitkomen van de eerste single 
in oktober 2008, gaat het bijzonder 
goed met de 5-koppige band Miss 
Montreal. Vier albums uitgebracht 
binnen 6 jaar, 10 hit-noteringen in 
de Nederlandse Top 40 én als kroon 
in april 2012 de Schaal van Rigter 
(de single ‘Wish I Could’ was het 
meest gedraaide nummer op 3FM 
in 2011). Verder scoorde ze nog 
een grote Nederlandstalige hit met 
Nielson in 2013 genaamd ‘Hoe’ 
en in het begin van 2014 maakte 
Sanne de titelsong voor het succes-
volle SBS6 programma Utopia, ge-
naamd ‘Say Heaven, Say Hell’, die 
bekroond werd door Radio 538 met 
een Alarmschijf en weken lang werd 
gedraaid op de alle Nederlandse ra-
diostations.

Het laatste album ‘Irrational’ is 
in februari 2014 uitgekomen, de 
band heeft datzelfde jaar een suc-
cesvolle clubtour gedaan en de 
band staat vanaf februari 2015 met 
een gloednieuwe show in de thea-
ters! Niemand kan meer om Miss 
Montreal heen!

Kaartverkoop
Miss Montreal speelt op zaterdag 11 
juli om 20.30 uur in het openlucht-
theater. Wil je deze avond niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.oltm.nl of via de verkoop-
adressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer!

Miss Montreal tijdens haar optreden in het Openluchttheater in 2013

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 
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Kom op 
26&27 
J U N I  
naar het 
ZOMER 
EVENT 

bij 
‘t Verswarenhuys

Maak kennis met 
onze lekkerste 
versproducten 

en profi teer van 
de volgende 

aanbiedingen!

Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

Aanbiedingen zijn geldig op 26 & 27 juni 2015

100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 100 GRAM 

SNIJWORST     

€1,99

DESEMBROOD 
10 GRANEN-ZADEN  

1 + 1 GRATIS!

BELEGEN KAAS
  KILO  

€6,95

APPELFLAPPEN    
5  VOOR  

€2,95

BIJ 2 HOLLANDSE 
BIEFSTUKJES VAN STROJ 

2 HAMBURGERS 
GRATIS!

STEENOVEN 
STOKBRODEN    

(ALLE SOORTEN)   

1 + 1 GRATIS!

INDISCHE 
BALLETJES 

  250 GRAM  

€2,49

2 KILO RED PRINCE APPELS 
+ 2 FLESSEN APPEL-OF

 PERENSAP     

€5,00

KIPDRUMSTICKS    
KILO   

€3,99

KIPPENBOUTEN    
5 VOOR

€5,00

HELE WATERMELOEN   
LEKKER ZOET 

   PER STUK

€2,49

    CROY BIER OF 
       APPELSAP   

1 + 1 GRATIS! 
MAXIMAAL 12 FLESJES PER KLANT.
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Huub van den Bergh, die de kraan 
de laatste keer gebruikte, vertelt, 
dat hij vroeger wel eens hachelijke 
momenten meemaakte, doordat 
de kraan nauwelijks zwaar genoeg 
was voor zijn taak. “Soms kwam 
hij wel eens los van de grond”, 
vertelt Huub. “De walsdraadbos-
sen werden steeds zwaarder en 
de kraan was eigenlijk te licht voor 
twee bossen. Je moest dan goed 
uitkijken, dat de bossen boven de 
rails bleven, want er reden steeds 
auto’s onder door”, vervolgt hij. 
Sommige vrachtwagens hadden 
een lading, die net iets hoger was 
dan de toegestane 4 meter en 10 
centimeter, zodat de hele weg op 
een gegeven moment bedekt was 
met riet, omdat de last te hoog 
was. Zo hebben we ook eens de 
hele weg groen gehad, omdat er 
een vrachtwagen onderdoor wilde 
met door dekzeilen afgedekte spi-
nazie.

Geschiedenis
Harrie Vermeulen vertelt, dat de 
kraan wel eens is ontspoord. Ook 
hij vertelt van vrachtwagens, die 
te hoog waren geladen. In zijn 
officiële woordje legt wethouder 
Briels uit, dat de gemeente het 
erg belangrijk vindt de gedachte 
aan de industrie en de familie Van 
Thiel levend te houden. Daarom 

wil de gemeente ervoor zorgen, 
dat er onder de kraan twee origi-
nele bossen walsdraad komen te 
liggen. Op het gedenkbord, dat 
nog geplaatst moet worden, staat 
een foto van een schip dat ge-
lost wordt door de blauwe kraan. 

De vrouw van de schipper, me-
vrouw Mia Janssen-Op ’t Root is 
aanwezig en herkent hun schip, 
de ‘Geraldina’, pas nadat Harrie 
Vermeulen haar hierop wijst. 
Hierna wordt een replica van het 
bord onthuld, dat nog tegenover 

de kraan geplaatst zal worden. Het 
is belangrijk, dat de mensen zich 
de oude dingen blijven herinneren, 
want zo besluit wethouder Briels: 
”Wie de geschiedenis niet kent, is 
het niet waard om de toekomst in 
te gaan”.

Vele gelukkige winnaars bij prijzenloterij Heuvelplein 

Vervolg voorpagina 

Blauwe kraan krijgt eerbiedige plaats terug in de gemeenschap

De onthulling van het gedenkbord, dat nog bij de kraan geplaatst gaat worden

Beek en Donk - Zestien onder-
nemers met ieder hun eigen prijs 
t.w.v. 25 euro en zestien geluk-
kige winnaars. Dat is het resul-
taat van de succesvolle Vaderdag-
loterij van Winkeliersvereniging 
Beekvlied van het Heuvelplein in 
Beek en Donk.

Ruim een week lang konden mensen 
de bon in De MooiLaarbeekKrant 
uitknippen en inleveren bij een 
van de zestien deelnemende win-
keliers. Dat werd dan ook volop 
gedaan. Afgelopen maandag hield 
het bestuur van Beekvlied de trek-
king. Maar liefst zestien inwo-
ners vielen hierbij in de prijzen. 
Dinsdagmiddag kregen ze bij deel-
nemer Mandenman Meubelen hun 
prijs overhandigd. 

Het is nu de vierde keer dat Beekvlied 
een dergelijke soort actie houdt. 
Eerder werd dit al gedaan met 
Sinterklaas, Kerst en Moederdag. 
De actie is erg succesvol, waardoor 
het nu al weer zeker is dat dit ook 
met Sinterklaas en Kerst dit jaar 
weer plaats gaat vinden. 

Eigenaren Ad en Tjeerd van Mandenman Meubelen tussen de trotse winnaars van de Vaderdag-loterij 

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

BAVARIA 0.0% BIER OF RADLER
pak 6 fl esjes à 30 cl.
pak 6 blikjes à 33 cl.

2.46-4.15
KNALLERKNALLERWEEKEND

PER PAK

2,-  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart KustersenDe Wet Aanpak Schijnconstructies 
biedt een belangrijke basis voor 
het bereiken van het doel, dat 
gelijk werk op gelijke wijze wordt 
beloond. De bedoeling van de wet 
is om uitbuiting en onderbetaling 
van werknemers en oneerlijke 
concurrentie te bestrijden.

De meeste onderdelen van de wet 
gaan al in per 1 juli 2015. Vanaf 1 
juli 2015 geldt onder meer, dat u als 
opdrachtgever naast de werkgever 
aansprakelijk bent voor het betalen 
van het cao-loon aan een werknemer. 
Indien u als werkgever zich schuldig 
maakt aan onderbetaling of illegale 
tewerkstelling, dan wordt dat 
openbaar gemaakt door de Inspectie 
SZW.

Vanaf 1 januari 2016 geldt, 
dat een werkgever het salaris 
niet meer volledig contant 
mag uitbetalen: tenminste het 
minimumloon moet giraal worden 
overgemaakt. Er moeten meer 
gegevens op de loonstrook 
worden vermeld (onder andere 
een specificatie van een betaalde 
onkostenvergoeding) en er mag 
geen verrekening meer plaatsvinden 
van bijvoorbeeld huisvestingskosten 
of ziektekostenpremies met het 
minimumloon.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.
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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 
producten van burgerzaken en 
voor het omgevingsloket moet 
u een afspraak 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 gemeen-

tewerf zijn, maar op de 
milieustraat.

Milieustraat Laarbeek

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrij-
dag: 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

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

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 26 juni komt wethouder Meulensteen aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwe beleidsregels voor alcohol
• Onderhoud asfaltwegen
• Herplaatsen gedenksteen MFC De Dreef
• Commissaris van de Koning bezocht Laarbeek
• Wegwerkzaamheden Wilhelminalaan en Goossensstraat
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Op maandag 29 juni en maandag 6 juli heeft burgerzaken extra avondopenstellin-
gen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor deze avonden – net als voor de andere 
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een afspraak maken via www.laarbeek.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 28 mei 2015 
het bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel heeft vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in de realisering van een woning op een perceel langs Janssens-
straat 43-45 in Aarle-Rixtel.
Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
vastgesteld.
Het bestemmingsplan Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel met de bijbehorende stuk-
ken ligt van  maandag 22 juni tot en met maandag 3 augustus 2015 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website 
(www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website 
voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPARJanssensstr47-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan 
een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/
verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig zijn 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft 
gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in 
staat is geweest.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Otterweg 58 Beek en Donk 03-06-2015 plaatsen van een overkapping
Rectificatie
Eerder gepubliceerd Barthold van Heesselstraat 6, Beek en Donk moet zijn
Barthold van Heesselstraat 6  Aarle-Rixtel  29-05-2015  oprichten B&B / plaatsen reclame

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

LIESHOUT – Laarbeek heeft er een nieuwe trouwlocatie bij. U kunt natuurlijk nog 
steeds trouwen in de raadzaal van het gemeentehuis Laarbeek, ’t Oude raadhuis in 
Beek en Donk en het Kouwenbergs kerkje en Conferentiecentrum De Couwenbergh 
in Aarle-Rixtel. Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk te trouwen in ‘De Heerenka-
mer’ van het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout. Ook deze locatie is door het college 
van burgemeester en wethouders aangewezen als trouwlocatie voor het voltrekken 
van huwelijken voor de burgerlijke stand.
Voor een huwelijksvoltrekking die niet in het gemeentehuis is maar op een van de 
vier andere locaties moet u zelf de afspraken maken met de beheerder van de lo-
catie. En u dient rekening te houden met extra kosten. U moet ook altijd contact 
opnemen met het team Burgerzaken van de ge-meente Laarbeek.

Heeft u zelf een andere gewenste trouwlocatie in gedachten?
Naast de bovenstaande trouwlocaties is het ook mogelijk om op een door u ge-
wenste locatie te trouwen. Daar zijn dan andere voorwaarden en bijkomende kos-
ten aan verbonden. Deze vindt u op www.laarbeek.nl onder de H van Huwelijk. U 
kunt ook informeren bij het team Burgerzaken van de gemeente Laarbeek, telefoon  
0492 469 700.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Kindervakantiewerk Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse speelactivitei-

ten voor kinderen tijdens de kindervakantieweek op 25 en 26 augustus 2015 van 
9.00 tot 16.00 uur en op 27 augustus 2015 van 9.00 tot 18.00 uur op het terrein 
rondom en in multifunctioneel gebouw De Dreef in Aarle-Rixtel (verzonden 11 
juni 2015),

• Café/zaal de Tapperij, café Thuis en café Van de Burgt voor het organiseren van 
een muziekfestival ‘Laarbeek Live’ op het Heuvelplein in Beek en Donk op zater-
dag 18 juli van 19.30 tot 1.00 uur en op zondag 19 juli 2015 van 14.00 tot 23.00 
uur (verzonden 11 juni 2015),

• ’t Verswarenhuys Van de Laarschot voor het organiseren van ’t Verswarenhuys 
Event op het Piet van Thielplein voor huisnummer 5 op vrijdag 26 juni 2015 van 
8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 27 juni 2015 van 7.30 tot 17.00 uur (verzonden 
11 juni 2015),

• Basisschool de Muldershof en openbare basisschool Het Klokhuis voor het orga-
niseren van een sponsor-/activiteitendag op het speelterrein tussen basisschool 
de Muldershof en openbare basisschool Het Klokhuis op 3 juli 2015 van 14.00 
tot18.30 uur (verzonden 11 juni 2015),

• Buurtvereniging de Moerasvogels voor het houden van een buurtbarbecue in de 
speeltuin aan de Plevierstraat in Mariahout op zaterdag 11 juli 2015 van 20.00 tot 
01.00 uur (verzonden 15 juni 2015),

• de heer H.J.M.M. Spierings voor het houden van een besloten feest met overnach-
ting op de kampeerboerderij, gelegen aan de Sparrendreef 1 in Mariahout op za-
terdag 3 oktober 2015 van 20.30 tot 1.00 uur (verzonden 15 juni 2015),

• Buurtvereniging R.C.C.H. voor het organiseren van een burendag op zaterdag 26 
september 2015 op het speelterrein ’t Renneveld en in de Ruitjensakker in Lies-
hout (verzonden 15 juni 2015),

• mevrouw B.H.A. van Gestel voor een korte optocht door de Koppelstraat van de 
Michaelkerk naar het Parkpaviljoen op 23 oktober 2015 rond 14.00 uur (verzon-
den 15 juni 2015),

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen 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.

De burgemeester heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het verruimen van 
de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Bavaria Brouwerijcafé, heuvel 5 
in Lieshout. Deze ontheffing geldt tijdens een besloten feest op donderdag 10 sep-
tember 2015 van 01.00 tot 02.00 uur (verzonden 15 juni 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in 
te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor 
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester maakt bekend vergunning te hebben verleend op grond van arti-
kel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan Café Zaal van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek en Donk tijdens Laarbeek Live. 
Dit zal worden gehouden op zaterdag 18 juli 2015 van 19.30 tot 0.45 uur de dag 
daarop volgend en op zondag 19 juli 2015 van 14.00 tot 22.45 uur, op het Heuvel-
plein in Beek en Donk (verzonden 11 juni 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in 
te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor 
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

• In verband met het beachvolleybaltoernooi zijn de centrale parkeerplaatsen op 
het Heuvelplein en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten 
worden voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van zater-
dag 27 juni 2015, 6.00 tot zondag 28 juni 2015, 22.00 uur.

• In verband met een volleybaltoernooi is het Oranjeplein aan de zijde van de Oran-
jebar in Mariahout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maat-
regel geldt op zaterdag 27 juni 2015 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 28 juni 
2015 van 11.00 tot 20.00 uur. 
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MooiLaarbeekkrant
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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit   Verzonden
Koppelstraat 91 Beek en Donk wijzigen van een gevel bouwen    12-06-2015 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de recht-
bank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en ten-
minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving 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 
voorzieningen-rechter 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 telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergun-
ning in het gemeentehuis Laarbeek. 
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alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container
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INZAMELDAGEN

In 2015 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 (Zonnetij, Heindertweg 82 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:

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De das 
Een van de dieren die ik maar zelden 
gezien heb en nog nooit had kunnen 
fotograferen was de das. Dit geheimzin-
nige dier komt normaal alleen in de 
schemer of het donker voor de dag om 
op pad te gaan.
Dassen zijn alleseters. Ze zijn slechte 
jagers en eten dat wat ze direct voor 
de neus tegenkomen. Door hun luid-
ruchtige manier van foerageren ontsnapt 
vrijwel alles wat alert is. Ze eten daarom 
voornamelijk regenwormen die ze ‘s 
nachts in weilanden en open gebieden 
opsporen. Verder eten ze bosvruchten, 
gevallen fruit, noten, eikels, knollen, 
maïs, koren,paddenstoelen, knaag-
dieren, slakken, kevers en hommel- en 
wespenbroed.
Het gaat gelukkig wat betreft aantallen 
de goede kant op met de das, en er zijn 
in Laarbeek en rond Boerdonk best veel 
burchten te vinden. Een paar weken ge-
leden had ik me ‘s avonds bij een burcht 
geïnstalleerd, waarbij ik rekening hield 
met de windrichting. Dassen zien heel 
slecht maar kunnen des te beter ruiken 
en horen dus moest ik me ook muisstil 
houden!
Nadat het al fl ink begon te schemeren 
kwam er eindelijk een das tevoorschijn 
en heb ik met veel moeite toch nog deze 
foto kunnen maken.
Zo zie je maar, ook in de schemer is het 
genieten van onze Mooie Laarbeekse 
Natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

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!

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl of 

www.demooilaarbeekkrant.nl

LAARBEEK – In verband met werkzaamheden aan het asfalt op Deense Hoek Oost 
vervallen tot komend weekend de bushaltes van buslijn 21 in Lieshout. De halte-
borden aan de Deense Hoek, Molenstraat, Heuvel en Servaasstraat zijn afgeplakt. 
Mensen die doorgaans van deze haltes gebruikmaken worden doorverwezen naar 
de haltes aan de Roeklaan en bij de Bavariarotonde.

Omleiding
De werkzaamheden vinden deze week plaats vanaf de brug over het Wilhelmina-
kanaal tot aan de kruising met de Hoofakker. De weg zal hier beperkt tot volledig 
afgesloten zijn. Het bestaande asfalt wordt gedeeltelijk verwijderd (frezen) en er 
wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Tijdens de werkzaamheden wordt het 
doorgaand verkeer omgeleid via de Broeksteeg en het Broek.
Het fietsverkeer kan gewoon gebruik maken van het fietspad.

Wegwerkzaamheden 
Wilhelminalaan en Goossensstraat
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Concert opleidingsorkesten St. Caecilia op de kiosk 
in Lieshout

Kunst en curiosa dag van KBO 
Lieshout

Lieshout - Voor eventjes wordt 
de kiosk op de heuvel in Lieshout 
weer een muziekpodium. De op-
leidingsorkesten van Harmonie St. 
Caecilia geven daar 1 juli het laat-
ste concert van het muziekseizoen.  

De afsluiting van het seizoen vindt 
traditioneel plaats op het moment 
van de laatste repetitie van de 
jeugdorkesten. Vorig jaar was dat 
ook op de kiosk, de weg voor de 
Rabobank was gereserveerd voor 
publiek. Het concert is een mooie 
kans om de jonge muziektalenten 
van Lieshout en Mariahout in ac-
tie te zien. Harmonie St. Caecilia 

telt vier opleidingsorkesten. Het 
Leerlingenorkest en het Leerling 
Slagwerk Orkest met daarin 
de jongste blazers en slagwer-
kers. De gevorderde blazers spe-
len in het Opleidingsorkest. 

Ook de Junior Drum Performance 
vertoont haar kunsten. Het orkest 
met gevorderde slagwerkleerlingen 
behaalde zaterdag een uitstekend 
resultaat op het Peeltoernooi in 
Meijel. Het optreden werd beoor-
deeld met een ‘Goed tot Zeer goed’. 
Tijdens het concert worden ook de 
behaalde diploma’s van de prak-
tijkexamens uitgedeeld. Maar liefst 

veertien muzikantjes behaalde di-
ploma A, B of C.

Er is een flinke portie goed weer 
besteld, mocht het alsnog regenen 
dan wordt er uitgeweken naar het 
Dorpshuis. Het concert start om 19.00 
uur en duurt ongeveer tot 20.30 
uur. Iedereen is welkom bij dit zon-
nige-concert en de toegang is gratis. 

Ook de ‘grote’ slagwerkgroep en 
het harmonieorkest sluiten bin-
nenkort hun muziekseizoen af 
met een concert. Het vakantie-
concert is maandagavond 6 juli, in 
het Openluchttheater Mariahout. 

Lieshout - Heeft u altijd al wil-
len weten of uw geërfde schilde-
rij een bijzonder kunstwerk is? Of 
hoeveel het wandbord dat u voor 
een prikje op de rommelmarkt 
kocht, waard is? Op zaterdag 27 
juni kunt u het door erkende taxa-
teurs van Kunsthandel Dumay 
uit Nuenen laten beoordelen op 
de Kunst en Curiosa Dag van 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. 

Het is één van de activiteiten die 
de Lieshoutse vereniging orga-
niseert ter gelegenheid van het 
60-jarig jubileum. Om 12.30 uur 
gaat de zaal van het Dorpshuis 
open, de taxaties beginnen om 
13.00 uur. Het publiek kan gra-
tis de commentaren van de taxa-
teurs volgen op een groot scherm.  

Iedereen, lid of geen lid, kan met 
maximaal drie voorwerpen komen. 
Deze moeten wel door een per-
soon te dragen zijn. Leden van KBO 
Lieshout betalen €1,00 per voor-
werp, niet-leden betalen €2,00. 
Inschrijven kan via kbolieshout@
gmail.com, onder vermelding of 
u schilderijen of andere voorwer-
pen wilt laten taxeren. Een in-
schrijfformulier wordt u dan digi-
taal toegezonden. Het onderste 
gedeelte van het formulier geldt 
als aanmelding en dient door u 
ingevuld te worden ingeleverd. 

Ook op de dag zelf is inschrijving 
nog mogelijk. KBO Lieshout heet u 
van harte welkom op 27 juni vanaf 
12.30 uur in het Dorpshuis.

www.colorfunlaarbeek.nl

zondag
15 mei 2016

(1e pinksterdag)

2e  
editie

Havenconcert door ‘De Ouwe Hap’
Aarle-Rixtel - De havenconcerten 
die muziekvereniging ‘De Ouwe 
Hap’ de laatste jaren aan de pas-
santenhaven in Aarle-Rixtel heeft 
verzorgd, waren steeds bijzonder 
succesvol. 

Veel opvarenden van plezier-
vaartuigen, maar ook talrijke an-
dere toehoorders zijn naar deze 

populaire concerten komen luis-
teren.

Dinsdag 7 juli geeft ‘De Ouwe 
Hap’ weer een concert bij de pas-
santenhaven in Aarle-Rixtel. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
Koffie en thee is gratis te verkrij-
gen. U bent allen weer van harte 
welkom.
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Mooi UIT in Laarbeek

Ik mag
d‛r niet in !

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Het terras wordt omgetoverd tot Biergarten en Weinstube
Entree GRATIS!

Brabants Musik Fest
Jetzt geht’s los

28 JUNI 

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

11.00 - 19.00 uur

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

Beek en Donk - Muziekcentrum 
‘t Anker wordt zaterdag 27 juni 
omgetoverd tot het decor van 
‘The Lord of the Rings’. Harmonie 
O&U speelt de indrukwekkende 
muziek van Johan de Meij, vertel-
ler Maarten van de Weijer sleept 
het publiek mee in het verhaal en 
met een groot scherm achter het 
orkest wordt het geheel met beeld 
ondersteund. 

Om ‘t Anker helemaal in de sfeer 
van Midden-Aarde te krijgen, lo-
pen enkele bekende figuren uit de 
film rond in de zaal. Het concert is 
tevens een uitwisselingsconcert. 
Het orkest van Muziekvereniging 
Wilhemina Glanerbrug is te gast 
en opent het concert met een mu-
zikale wereldreis. 

Kaarten à €10,00  zijn nog ver-
krijgbaar bij Bloematelier De 4 Sei-
zoenen, telefonisch te reserveren 
via 0492-450480 en op de avond 
zelf te koop aan de kassa. Het con-
cert begint om 20.00 uur. 

Geslaagde volwassenactiviteit 
Buurtvereniging Beekse Akkers
Beek en Donk - De volwassenacti-
viteit van buurtvereniging Beekse 
Akkers werd zaterdag 20 juni ge-
houden. Met 28 man sterk verza-
melden de deelnemers om 20.30 
uur bij d’n Ouwe Toren. 

De aanwezigen werden in groep-
jes ingedeeld, en hebben onder 
het genot van een hapje en drank-
je een hele leuke pubkwis ge-
speeld, onder leiding van kwizzy.
nl. Vragen over landen, muziek, 
geschiedenis, maar ook de buurt-
vereniging passeerde de revue. 
Het ging er erg fanatiek aan toe, 
en er werd dan ook volop om 
een hertelling gevraagd toen de 

eindstand bekend werd. De uit-
eindelijke winnaar was groep één, 
bestaande uit Tim, Martijn, Geert, 
Zuzana en Willeke. Zij kregen een 
geweldige prijs! Na de kwis heeft 
iedereen nog gezellig na kunnen 
kletsen en discussiëren over de 
uitslag. Om 2.00 uur werden ze 
vriendelijk verzocht de locatie te 
verlaten! Wat de buurtvereniging 
betreft was het een zeer geslaagde 
avond en voor herhaling vatbaar! 

Buurtvereniging

Beekse Akkers

Harmonie O&U speelt Lord of the Rings

Maarten van de Weijer vertelt het verhaal van ‘The Lord of the Rings’
Crommenacker 4  Lieshout

www.atelier-xplore.nl 
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ÁLLES VOOR

Tomaten of
trostomaten
1 kilo
1.98   = TOT 48% KORTING

HELE KILO 

100
Bananen
1 kilo
1.59   

HELE KILO 

100

Kippenbouten
naturel
per 500 gram
2.00 
Prijs per kilo 2.00

PER 500 GRAM 

100
= 50% KORTING

   

Onze Trots
gekookte
achterham
per 100 gram
2.29
Prijs per kilo 10.00

PER 100 GRAM 

100
= 55% KORTING

Bolletje 
beschuit
Echte of Volkoren
2x rol 13 stuks
1.42-1.58    
Prijs per rol 0.50

2 VOOR 

100
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Bakker Jan 
taartjes 
alle varianten 
pak 300 gram
1.99
Prijs per kilo 3.33

Alles van Lipton
fl es, pak of doosje
1.15-1.97

100
= TOT 54% KORTING

Struik
Maaltijdsoep 
in blik of 
Boerensoep 
in zak
alle varianten 
blik of zak
570-800 ml
1.59-2.19
Prijs per liter vanaf 1.25

100
= 50% KORTING

OP=OP

VRIES-
VERS

= 55% KORTING

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

www.janlinders.nlActies geldig t/m 
zondag 28 juni 2015zondag 28 juni 2015zondag 28 juni 2015

100
= TOT 50% KORTING
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Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er 
is nog veel meer. Mensen verza-
melen de meest bijzondere din-
gen, ook in ons Mooi(e) Laarbeek. 
Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Ad 
van der Loo. Ad woont in de 
Balduinstraat 4 in Lieshout. Vol 
trots vertelt hij over zijn prachtige 
verzameling blikken.

‘Blikvangers’
Ad is een verzamelaar van de 
oude stempel, met oog voor al-
les wat mooi en zeldzaam is. Een 
aantal ‘blikvangers’ staan in de 
huiskamer: een mooie vitrinekast, 
gevuld met mooie blikjes, een an-
tieke naaimachine, een uitstalling 
met Zwitsal verpakkingsmateriaal, 
een mooie houtkachel en vanaf 
de schouw kijkt een fors beeld van 
de bekende Droste-verpleegster, 
goedkeurend de kamer in. “Op 
zoek naar blikken op vlooienmark-
ten, zie je vaak ook andere dingen 
die mooi zijn”, lacht Ad.

De verzameling
Ad omschrijft zijn verzameling als 
‘oude blikverpakking’. Daarnaast 

is Ad ook geïnteresseerd in de  
geschiedenis van Droste, Van 
Houten, De Gruijter, Edah. Zwitsal, 
Van Nelle en Douwe Egberts. Zijn 
verzameling is enorm. “Ik heb 
een tijdje geleden al mijn blikken 
genummerd”, vertelt Ad. Hier bij 
mij thuis stopte de teller bij 3920 
blikjes. Ik heb ook nog 800 blikjes 
in het Edah-museum in Helmond 
staan, waar ik als vrijwilliger 
werk.” Van de blikken is 70%  uit 
Nederland, 20% uit Engeland en 
10% uit België. “Durf je over een 
vlizotrap? Kom maar eens mee 
naar boven”, zegt hij uitnodigend.

Gebrek aan ruimte
Op de vliering is geen millimeter 
onbenut. De hele ruimte is gevuld 
met blikken en blikjes in allerlei 
kleuren en maten. Het is een feest 
van herkenning en nostalgie, om 
daar de oude blikken terug te zien 
van Javaanse Jongens, Niemeijer 
Friese Heerenbaaij, Simson fietsre-
paratieset, Simon de Wit gestamp-
te muisjes, Verkade en ontelbare 
andere merken. “Je ziet hier ook 
het probleem waar bijna elke ver-
zamelaar tegenaan loopt”, zegt 
Ad, “gebrek aan ruimte.”

Begin van de verzameling 
“In de kelder van mijn overleden 
schoonmoeder, vonden we drie 

prachtige blikken van Van der 
Meulen Beschuit”, vertelt Ad. “Ik 
besloot het vierde ontbrekende 
blik er bij te zoeken. Op de vlooi-
enmarkt hier in het Dorpshuis in 
Lieshout vond ik dat niet, maar wel 
een mooi blikken missiebusje. Ik 
kwam toen in contact met Piet van 
den Braak uit Boekel. Toen ik de 
enorme verzameling van Piet had 
gezien, was ik meteen verkocht”, 
lacht Ad. “Ik struin al meer dan 25 
jaar stad en land af, op zoek naar 
blikjes.”

Wensen
Of Ad, zo’n kleine 5000 blikjes 
verder, nog wensen heeft?, vraagt 
De MooiLaarbeekKrant zich af. 
Zonder ‘blikken of blozen’, zegt 
Ad: “Als er iemand is, die het blik 
van Simon de Wit gestampte muis-
jes, met afbeelding van Mickey 
Mouse kwijt wil, die mag mij 
daarover bellen, ook ’s nachts! En 
hetzelfde geldt voor een blik van 
Droste Cacao met de verpleegster 
met armband waar het teken van 
het rode kruis op staat.” 

Kun jij Ad vooruit helpen met 
zijn verzameling? Neem dan 
contact met hem op: Ad van der 
Loo, tel: 0499-422382 of mail: 
a.vander.loo@kpnmail.nl. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...

schoonmoeder, vonden we drie 

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

‘oude blikverpakking’. Daarnaast 
Ad van der Loo te midden van zijn verzameling blikken 

Groep 1 en 2 ‘t Otterke beleven sprookjes in de natuur CENDRA zet zich in voor stichting 
Opkikkertje

‘Crazy Summer Stop event’ bij De Boemerang

Beek en Donk - Natuuronderwijs voor 
kinderen van groep 1 en 2. Dat kan 
in de natuur, maar dat kan ook in een 
andere context. Op dinsdag 16 juni 
hebben de kinderen van groep 1 en 2, 
van ’t Otterke in Beek en Donk, na-
melijk beleefd  op welke manier som-
mige stukjes van sprookjes in de na-
tuur terug te vinden zijn. 

Drie vrijwilligers van het IVN 
(Instituut voor Natuureducatie en 
Duurzaamheid) deden samen met de 
kinderen allerlei activiteiten rondom 
deze sprookjes.  Zo hebben de kinde-
ren bekeken in wat voor huisjes dieren 
leven, hebben ze de juiste staart bij het 
juiste dier moeten zoeken, hebben ze 
geleerd welke sporen terug te vinden 
zijn in de natuur, en nog veel meer! 
Elke activiteit had weer een ander 
sprookje als basis. Het was een gewel-
dig leerzame, leuke ochtend.

Beek en Donk - Wie wil dat nou niet? 
Een avond met je vrienden en vriendin-
nen die garant staat voor zomerse sfe-
ren met allerlei leuke activiteiten om te 
beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een rit in een gave auto! 

Of wil je nog een keer kijken wie de 
master is in het bedwingen van de 
Rodeo Stier? Heb je altijd al een keer 
achter de DJ Tafel willen staan? Of 
heb je zin in een overheerlijk ijsje van 
IJssalon de Verrassing, wil je lekker 
chillen met je vrienden of vriendinnen 
onder het genot van lekkere hapjes of 
kans maken op één van onze te gekke 
zomerse prijzen! 

Meld je dan snel aan via het inschrijf-
formulier op www.boemerangbeek-
endonk.nl, Je mag een vriend of vrien-
dinnetje meenemen (uiteraard dient hij 

of zij wel minimaal 10 jaar te zijn) en 
de toegang is gratis. De Boemerang 
hoopt jullie vrijdagavond 26 juni mas-
saal te verwelkomen in zomerse uit-
dossing, niets is te gek, en misschien 

win je ook nog eens de titel ‘Meest 
SuperGaveKnotsGekkeZomerseTiener 
2015’ De avond begint om 19.30 uur en 
om 22.00 uur zullen de deuren gesloten 
worden tot na de zomer!! Tot vrijdag!

Aarle-Rixtel - CENDRA was zater-
dag 20 juni aanwezig voor stich-
ting ‘Opkikkertje’  langs het kanaal 
in Aarle-Rixtel. In samenwerking 
met gemeente  juni watermaand, 
Discovery Dive en Gemertse water-
vrienden hebben duikers het kanaal 
schoongemaakt.

CENDRA stond  er met een kraam  
knutselspullen, welke de kinderen zelf 
hadden ingezameld of gemaakt, bij 
deze kraam lag een door de jongeren 

opgeknapt bootje, waarmee ze de 
duikers assisteerden. Zij en de mensen 
van de aangemeerde boten hebben 
genoten van deze mooie dag en had-
den goed zicht op het verwijderen van 
de oude brug. de gehele opbrengst 
gaat naar stichting Opkikkertje.  
Mensen die door de overlast van de 
werkzaamheden niet aan de over-
kant van het kanaal konden komen, 
kunnen hun gift alsnog inleveren op 
woensdagmiddagen bij CENDRA, aan 
de Duivenakker 72a in Aarle-Rixtel.
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Parkeren in de Melodiestraat
De Melodiestraat in Beek en Donk is 
een smalle straat, die over slechts 3 
parkeervakken beschikt. Bewoners 
en bezoekers van deze straat hebben 
de auto’s daarom altijd op een be-
tegeld gedeelte naast de rijbaan ge-
parkeerd. Dit betegelde gedeelte ligt 
over de volledige lengte van de straat 
op gelijke hoogte met de rijbaan, het 
wordt niet met een bord aangeduid 
als voetpad en er is geen bord aan-
wezig dat aangeeft dat er een par-
keerverbod geldt. Sinds enkele we-
ken worden personen welke de auto 
op dit betegelde gedeelte parkeren, 
aangesproken door de politie. De be-
stuurder krijgt in dat geval een waar-
schuwing dat bij een volgende keer 
een boete wordt opgelegd. Omdat 
aan de andere zijde van de rijbaan di-
rect de erfafscheidingen van de aan-

grenzende woningen zijn gelegen, 
wordt door de politie het advies ge-
geven de auto op de rijbaan te parke-
ren, waar derhalve gehoor aan wordt 
gegeven. Het gevolg is dat de straat 
wordt geblokkeerd voor het verkeer, 
mede doordat er diverse bomen en 
lantaarnpalen staan. De straat is in ie-
der geval niet meer toegankelijk voor 
hulpdiensten en regelmatig worden 
afvalcontainers niet meer geleegd of 
blijft oud papier staan.  Navraag bij 
de Gemeente Laarbeek leert dat de 
controle op initiatief van een nieuwe 
wijkagent plaatsvindt. Los van de 
vraag of het betegelde gedeelte kan 
worden aangemerkt als voetpad, is 
deze ontstane situatie voor niemand 
wenselijk en dient deze m.i. op een 
pragmatische manier te worden her-
bezien.

Michiel van Kessel
Melodiestraat 13

Werkgroep ‘Kermis’ van Zorg om het Dorp actief in 
Mariahout

Mariahout - Afgelopen weekend was 
het weer kermis in Mariahout. Bij 
vereniging Zorg om het Dorp is al 
een aantal jaren een werkgroep ac-
tief, samengesteld vanuit de buurt-
verenigingen. Deze werkgroep heeft, 
in samenwerking met Agnes Fransen 
van de gemeente Laarbeek, als doel 
de kermis te promoten om deze zo 
levensvatbaar te houden in de kleine 
kern Mariahout.

Om de jeugd en hun (groot)ouders bij 
de kermis te betrekken werden er aller-
lei jeugdactiviteiten georganiseerd. De 
kermisexploitanten stelden hun attrac-
ties beschikbaar om leuke wedstrijden 
te organiseren voor elke leeftijdsklasse. 
De aanwezigheid van deze jeugdgroe-
pen verhoogde de gezelligheid. De 
opening van de kermis werd vooraf-
gegaan door een vendelgroet van jon-
ge gildeleden uit Lieshout/Mariahout 
en Aarle Rixtel. Aansluitend werd de 
kermis geopend door wethouder F. 
van Zeeland en werden de lootjes ge-
trokken uit de ingeleverde bonnen. 

Tijdens de kermisdagen vond er 
ook een dartstoernooi plaats in de 
Oranjebar en werd er een jeu de bou-
lescompetitie gehouden. Helaas moest 
deze laatste, vanwege het slechte weer, 
naar binnen verhuizen.  Dit is tegen-
woordig mogelijk dankzij de prachtig, 
zelf gebouwde, overdekte jeu de bou-
lesbaan op sportpark de Heibunders. 

Ook het bestuur van Zorg om het 
Dorp bood, met de ledenactiebon, 
haar leden de kans de kermis te be-
zoeken of oliebollen te kopen. Deze 

actiebon is overigens ook nog in te 
wisselen voor een Ov-chipkaart of een 
kaartje voor het Mariahouts toneel in 
het Openlucht theater. Bent u wel lid 
maar heeft u nog geen ledenactie-
bon opgehaald, dan kan dat nog bij 
penningmeester Anoeska Bardoel op 
de woensdagavonden in de biblio-
theek van 18.00 uur tot 20.00 uur (in 
de vakantie gesloten). Dit geldt ook 
voor potentiele nieuwe leden. Indien 
u het inschrijfformulier van website 

www.zorgomhetdorp.nl downloadt, 
invult, ondertekent en inlevert, dat 
ontvangt ook u een ledenactiebon. 

Al met al was het, ondanks het wis-
selende weer, een geslaagde kermis.  
Dit mede dankzij de werkgroep leden 
Miriam Berkvens, Twan van de Linden, 
Jan Egelmeers en Harrie van de Rijt. 
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil 
hen daarvoor complimenteren en har-
telijk danken. 

150-JARIG BESTAAN CANADA
In de jaren ‘50 is een kwart van de Mariahoutse bevolking geëmigreerd 
naar VS, Australië en een groot gedeelte naar Canada.  Bij het 150-jarig 

bestaan van Canada heeft een Mariahoutse emigrante, Frieda Leenders, een 
gedicht geschreven over die tijd. De actieve 80-jarige heeft afgelopen mei 
dit gedicht aan mogen bieden aan het koningspaar. Frieda is een bekende 
van heel veel mensen uit laarbeek. De Canadese gemeenschap leest De 

MooiLaarbeekKrant ook, een vaste schare overzeese fans.

On becoming a Canadian.

Along, long time ago
My parents said we must go

To a faraway land
Where our liberators are at hand

The winds of war brushed across our favorite land
But Canadian soldiers knew where to stand

They served by land, sea and air
Wherever the urgent need they were there

The very last that is their due
Is to remember by me and you

When I left Holland I just turned fifteen
I thought where will I be as teen?

World war two left our country in a mess
We were told Canada is big and beautiful, no less

Our poor farm had to be sold
The cost of the trip was high we were told

We could take our belongings but no money
Canada is a land of milk and honey

On the ship there were many Dutch people our age
And soon we were on the same page

Whit some of them we are still in touch
Now the next generations are farming very much
After nine days on the ship we arrived in U.S.A.

Our first sight of land was New York still far away
It was springtime, 1951 and we saw a little green

I hurried to the edge of the ship wat else there was to be seen
Once docked came the long walk to the train

A long line of people singing in refrain
The long ride took us to Oakville

Where our sponsor waited at his own will
For us young ones it was all so exciting

But wondered what our parents were enticing
Were they thinking of al that they left behind?

No, they learned English, read all papers they could find
Never to hear the sounds of war that made us freeze

We are now in the land of future and birds sing in the breeze
I too thought I will never see Holland again

But couldn’t wait to become Canadian
Dad wanted to farm again so off to work we went

We had to give him every earned cent
We now thank our parents for taking the big step

We are benefactors without any fret
We followed their example to be strong
And became farmers, it didn’t take long
Happy with the new life we have gained

Over the years things have surely changed
Many families and friends have visited us here

And I go visit them almost every year
In my home village I went to my old school on a high note

There I told about Canada and this is wat kids wrote:
After World War Two most people did not know what to do

For some of them there was no place
That’s the reason they took their suitcase

They drove to the sea, went to Canada by boat
For some that is now more than sixty years ago

In Canada it’s hot in summer, in winter there is snow
And there are big mountains and lakes
Most everyone likes to eat juicy steaks.

The Dutch children know about world war’s history
And the special bond between their and our country

To this day they care for the Canadian graves
Remember their courage and what they gave

So now I can proudly say, Oh Canada, our Canada
You are my nation strong and free

And am honored to stand on guard for thee!

Happy 150th Canada!

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

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

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

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

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 
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De opening van het kermis-seizoen is een 
feit. Afgelopen weekend vierde Mariahout 
haar kermis. Weer of geen weer; kinderen én 
volwassenen vermaakten zich opperbest. De 
MooiLaarbeekKrant was erbij en maakte een 

wandeling over het feestterrein.

Kijk voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl!

MooiLaarbeekkkkraantt

De opening van het kermis-seizoen is een 
feit. Afgelopen weekend vierde Mariahout 

Fotograaf: Daphne van Leuken

Fotograaf: Daphne van Leuken

Fotograaf: Joost van Duppen

Fotograaf: Joost van Duppen

Fotograaf: Joost van DuppenFotograaf: Daphne van Leuken
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*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

ALLEEN IN JUNI
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E 
STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111

S O M E R E N 
BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

B E R G E I J K  H E E R L E N T I L B U R G

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS MET TIJDELIJK EXTRA VOORDEEL!

Groep 8 obs het Klokhuis op kamp
Op dinsdag 9 juni vertrokken we met 
alle kinderen van groep 8 van obs 
het Klokhuis, leerkrachten en een 
enthousiaste groep leiders richting 
de scouting blokhut in Boekel. Tot 
en met donderdag 11 juni hebben 
we daar een super, gaaf en te gek 
kamp gehad. We hebben veel leuke 
activiteiten gedaan, waaronder vlot-
ten bouwen, moordspel in het bos, 
levend Mastermind en een spette-
rende bonte avond. Buiten dat heb-
ben we ook genoten van heerlijke 
lekkernijen.

We hebben heerlijke ijsjes gegeten 
en het kamp afgesloten met disco 
bowlen. Dit hebben we gesponsord 
gekregen van Rabobank Laarbeek. 
Bij het kampvuur hebben we geno-
ten van zelfgebakken broodjes. Dit 
brooddeeg hebben we gekregen van 
Bakkerij ‘van de Ven’. Op woensdag 
avond hebben we genoten van heer-
lijke friet, gesponsord door Snackbar 
‘De Koperen Hoorn’. 

Alle sponsors, leiding en kinderen su-
per bedankt voor een gaaf kamp!

Juf Mandy en juf Kim

LEZERSPODIUMCaravancontrole Laarbeek door VVN
Laarbeek - Altijd al willen weten wat 
het totaalgewicht van Uw caravan is? 
Op zaterdag 4 juli overdag en woens-
dagavond 8 juli wordt door de afdeling 
Lieshout/Mariahout van VVN een con-
trole van caravans en reiswagens ge-
houden.  Inwoners uit Laarbeek kunnen 
hier gebruik van maken. 

Niet alleen het gewicht wordt vastge-
steld. Ook de remvertraging van elk 
wiel wordt gemeten met behulp van een 
oploopremsimulator. De controle wordt 
uitgevoerd bij garage Bitech op de Stater 
38  in Lieshout.  Bij de controle wordt 

ook aandacht  besteed aan de wiellagers, 
banden, onderstel en verlichting. Verder 
wordt  de deugdelijkheid van de eventu-
eel aanwezige gasvoorziening bekeken.

De kosten voor deze controle bedra-
gen €5,00. Hierbij is een kopje koffie 
of thee inbegrepen. Dit bedrag dient 
vooraf te worden overgemaakt op re-
keningnr. 1289 31.302 t.n.v. VVN 
Lieshout/Mariahout. Voor het maken 
van een afspraak kunt U dagelijks (ma. 
t/m za) tussen 8.00 en 18.00 uur con-
tact opnemen met de hr.v.d.Biggelaar 
van garage Bitech, tel. 0499-421537.

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO
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Aarle-Rixtel - In het kader van Juni Wa-
termaand draait in het Kouwenbergs 
kerkje de spektakelfilm ‘Waterloo’. 

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat deze 
historische veldslag plaatsvond. Achttien 
jaar lang was Napoleon de onbetwiste 
heerser over Europa. Zijn triomfale te-
rugkeer uit zijn ballingschap op Elba 
versterkt zijn gevoel op de slagvelden 
onoverwinnelijk te zijn. Tijdens de bloe-

derige slag om Waterloo werden de 
troepen van Napoleon echter vernietigd 
door de verenigde legers van Wellington 
en Blücher. Een monumentale spekta-
kelfilm van de makers van ‘Cona, The 
Destroyer’ en ‘Year of the Dragon’. De 
film behoort tot één van de grootst op-
gezette spektakelstukken uit de filmge-
schiedenis. De film start om 20.30 uur en 
de entree is gratis.

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

Massagesalon
Carry

gediplomeerd
ontspanningsmasseuse

goed voor lichaam en geest!

06-23358815   Beek en Donk

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

CALVÉ PARTY- OF SNACKSAUZEN
fl esje 250/320 ml.

fl acon 250 ml.
2 stuks naar keuze

2.14-3.18

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 juni 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

2 FLESJES

2,-

Film Waterloo in het 
Kouwenbergs kerkje

LEZERSPODIUM
Wat is er mis met fris?!
Laarbeek is in stevige discussie met 
elkaar over het recentelijk, door 
burgemeester Ronnes –namens 
het college- aangekondigde aan-
gescherpte alcoholbeleid bij evene-
menten waarbij kinderen en jeugd 
betrokken zijn. Politieke Partij De 
Werkgroep zet even wat feiten op 
een rijtje om de discussie van meer-
dere kanten te kunnen bekijken. 

Op 4 december 2013 is door de 
gehele gemeenteraad unaniem de 
Drank- en Horecaverordening ge-
meente Laarbeek vastgesteld. Hier-
uit letterlijk de navolgende passage: 
“Een schenktijd die voor 15:00 
uur op werkdagen- en op zondag 
voor 12:00 uur ligt, wordt niet ac-
ceptabel geacht. Dit heeft niets 
te maken met oneerlijke concur-
rentie, maar met maatschappelijk 
belang. Volwassenen moeten het 
goede voorbeeld geven. Volwas-
senen die eerder alcoholhoudende 
drank drinken, terwijl daar mogelijk 
kinderen bij aanwezig zijn, dragen 
niet bij aan de doelstelling om het 
gebruik van alcohol onder jonge-
ren terug te dringen”. Tot zover dit 
citaat uit deze verordening vastge-
steld  door de voltallige gemeente-
raad, zo’n anderhalf jaar geleden.

Dus de recent door burgemeester 
Ronnes aangekondigde regeling 
komt niet zomaar uit de hoge hoed. 
Hier zit wel degelijk een doelstelling 
onder die we vanuit politiek- maar 
ook maatschappelijke oogpunt en 
gezondheidsbevordering verplicht 
zijn met elkaar te realiseren. Na het 
vaststellen in 2013 van de Drank- 
en Horecaverordening in Laarbeek 
is er tot aan de dag van vandaag 
rondom dit thema veel gebeurd. 

Zo is er in 2013 in de toenmalige 
commissie  Maatschappelijke Zaken 
een plan van aanpak gepresenteerd 
door de Projectgroep Alcohol en 
Drugs Laarbeek met betrekking 
tot Alcohol- en drugspreventie in 
Laarbeek. Alle politieke partijen 
hebben dit plan tijdens deze com-
missievergadering omarmd. De be-
langrijkste doelstelling in dit plan is 
dat jongeren verantwoord omgaan 
met alcoholgebruik en dat overma-

tig alcoholgebruik  wordt opgepakt, 
waarbij specifiek aandacht uitgaat 
naar de groep 14- tot en met 17-ja-
rigen. Hierbij ook aandacht voor 
het  voorbeeldgedrag van volwas-
senen. Navolgend hierop heeft de 
gemeente ouders betrokken bij de 
aanpak van alcoholmatiging door 
het organiseren van de activiteit 
“Uit met Ouders”. Hierbij hebben 
de deelnemende ouders aangege-
ven kaders vanuit gemeentezijde 
te willen om daarmee duidelijkheid 
te bieden naar jeugd waardoor die 
alcoholmatiging bevorderd wordt. 
Daarmee is het tot stand komen 
van de recent aangepaste regeling 
een voortvloeisel van overleg met 
betrokken afgevaardigden, name-
lijk de ouders zelf. 

Daarnaast hebben wij als gemeente 
Laarbeek een aantal jaren deelge-
nomen aan het regionale project 
“Laat je niet flessen”. Dit project 
heeft de basis gevormd voor het 
werken vanuit de drie pijlers beleid, 
handhaving en educatie/draagvlak 
dat is opgesteld door politie, GGD 
Brabant Zuidoost, Centrum Jeugd 
en Gezin, Novadic-Kentron, Halt 
Zuidoost Brabant, ViERBINDEN, 
voortgezet onderwijs en gemeente 
Laarbeek, ook in het kader van al-
coholpreventie. Dit ook omdat in 
onze regio, ondanks alle inspannin-
gen, het aantal gevallen van jeug-
digen die ten gevolge van comazui-
pen zijn opgenomen op de IC in het 
ziekenhuis is toegenomen.
  
Uiteraard heeft De Werkgroep oog 

voor de effecten van een regeling 
zoals die nu recentelijk is aange-
kondigd. Er worden zoveel mooie 
evenementen georganiseerd in ons 
Laarbeekse dat vermeende effec-
ten, zoals onder andere inkomsten-
derving, serieus genomen moeten 
worden. Achteraf gezien was het 
ook beter geweest om een tus-
senoverleg te organiseren om de 
doelstelling, achtergronden maar 
ook de effecten van de maatregel 
met betrokkenen nog eens goed 
tegen het licht te houden. Dat dit 
nu later in het proces plaatsvindt is 
in de ogen van De Werkgroep ech-
ter geen gemiste kans om er samen 
uit te komen. Daar blijft voor nodig 
dat we elkaar opzoeken om de dis-
cussie te voeren over de balans tus-
sen het behalen van de doelstelling 
tot alcoholmatiging met als motto 
“wat is er mis met fris?!” en de ei-
gen regieruimte die horecaonder-
nemers en organisatoren van eve-
nementen willen behouden om zich 
niet betutteld te voelen. De Werk-
groep ziet daarom de petitie die 
door Laarbeekse initiatiefnemers 
opgesteld is als een mooie opstap 
tot het oh zo belangrijke overleg 
over dit maatschappelijke dilemma. 
Goed ook dat een overleg hierover 
met de burgemeester van Laarbeek 
en de initiatiefnemers van de peti-
tie reeds begin volgende week ge-
pland is. Een Opstekel waard!

Fractie De Werkgroep
Rick van Bree, Jos Gruijters, Erik 
van Haperen, Veerle van Schaijk en 
Ben Swinkels   
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KNALLENDE ZOMERACTIE!!

VAN MAANDAG 6 JUNI T/M ZATERDAG 18 JUNI15% KORTING OP ALLES

Nieuwstraat 34 - Gemert
Tel (0492) 36 19 62

www.hetwinkeltjetrend.nl

Grootmeestersstr. 7 - Gemert
Tel (0492) 36 41 66

www.hetwinkeltjeplus.nl

PLUS
maat 42 t/m 54

TREND
maat 34 t/m 42
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KNALLENDE ZOMERACTIE!!

VAN MAANDAG 6 JUNI T/M ZATERDAG 18 JUNI15% KORTING OP ALLES

Nieuwstraat 34 - Gemert
Tel (0492) 36 19 62

www.hetwinkeltjetrend.nl

Grootmeestersstr. 7 - Gemert
Tel (0492) 36 41 66

www.hetwinkeltjeplus.nl

PLUS
maat 42 t/m 54

TREND
maat 34 t/m 42

SALE
 TOT MAAR LIEFST

70% KORTING

Nieuwstraat 34, Gemert
Tel (0492) 36 19 62

www.hetwinkeltjetrend.nl

Grootmeestersstraat 7, Gemert
Tel (0492) 36 41 66

www.hetwinkeltjeplus.nl

LEKKER SHOPPEN TUSSEN
HIPPE MERKEN ONDER 1 DAK!

o.a. Penn & Ink-Maison Scotch-Yaya-Please-Gsus- 
Catwalk Junkie-Aaiko-Kocca-Supertrash-Jane Lushka

DE GEZELLIGSTE WINKEL IN
BRABANT VOOR ‘N MAATJE MEER

o.a. Mat-Zizzi-XTwo-Veto-Yoek-Samoon- OpenEnd- 
Studio-Deluca-Que-Request

*Voorzien van een actielabel
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Waterpret op de  
koopzondag 

Op 28 juni en 26 juli is het weer koopzondag. 

De winkels zijn dan geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

Ruim de tijd dus om uw laatste vakantie- inkopen 

te doen. Nog op zoek naar een zomers jurkje of 

een fleurige bermuda voordat u op vakantie gaat? 

Grijp uw kans tijdens de koopzondag! Uiteraard 

staan de vele gezellige terrassen tot uw beschik-

king om te genieten van een verkoelend drankje of 

een uitgebreide lunch. 

Bellen  blazen
Tijdens juni watermaand staat ook de  koopzondag 

in het teken van water.  De gehele middag ver-

maken de bellenkunstenaars van Bubbledutch 

het publiek met hun bellen. Zij nodigen jong 

en oud uit om met hen mee te doen; maak heel 

veel  piepkleine bellen of juist reusachtige  bellen. 

Kom kijken en doe mee!  Voor alle jeugdige 

 bellenblazers onder de bezoekers is er een leuke 

attentie. 

Stoepkrijt
Vind je stoepkrijten ook zo leuk? Speciaal voor jou 

is er een plekje gereserveerd in de Kiosk, op de 

Markt, om mooie watertekeningen met stoepkrijt 

te maken.

Watermeloen snijden
Neem ook een kijkje in de Elzas-Passage. Naast het 

uitgebreide winkelaanbod  worden hier deze dag 

watermeloenen veranderd in mooie kunstwerkjes. 

Leuk om naar te kijken en lekker om op te eten! 

In de passage wordt u ook getrakteerd op gezonde 

stukjes fruit. 

Programma 2015
10.07 | Skalala
17.07 | Bloody Buccaneers Golden Earring Tribute

24.07 | LINK
31.07 | Funky Fools James Brown Tribute 
07.08 | Stoot!
14.08 | Timbazo 
21.08 | André Hazes Tribute

Kijk voor meer informatie op: 
www.kasteeltuinconcerten.nl

Waterpret op de  

Koopzondag  
28 juni

De zomerkermis vindt dit jaar plaats van 9 t/m 15 juli.  
De 61 attracties worden opgesteld op en rond het 
 Ameideplein, de Markt en de Watermolenwal. Er zijn 
 verschillende spectaculaire attracties zoals de ‘Tower’,  
een 90 meter hoge toren, die uniek is in zijn soort. Het 
draaiende effect en de vrije val leveren minstens flinke 
kriebels in de buik op. Ook de ‘Inversion XXL’ is een echte 
blikvanger die voor het nodige spektakel zorgt. 
Deze attractie bestaat uit een ronddraaiende, stalen arm 
die de roterende gondels zo’n 45 meter hoog de lucht in 
slingert. Attracties waar ook de échte kermisliefhebber  
zijn vingers bij zal aflikken! 
Kijk voor meer informatie op: www.helmondkermis.nl

De natuurlijke omgeving en de gemoedelijke sfeer in 
de kasteeltuin van Helmond maken de inmiddels zeer 
populaire Kasteeltuinconcerten elk jaar weer tot een 
uniek evenement! Geniet van de mooie zomeravonden 
met een koel drankje in een ontspannen sfeer van een 
gevarieerd aanbod aan fijne muziek. De kasteeltuin 
met haar prachtig verlichte middeleeuwse kasteel 
wordt ook dit jaar dé ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Beleef zeven, zwoele zomeravonden samen 
met vrienden, kennissen en collega’s! De muziek start 

 volgens traditie om 20.30 uur en eindigt om 23.00 uur. 
De horeca is geopend van 19.30 uur tot 23.30 uur. 
Er kan deze avonden volop gedanst worden!  
De toegang is gratis. Op zeven vrijdagavonden van  
10 juli tot en met 21 augustus treedt elke week een 
andere band op in de sfeervolle Helmondse kasteel-
tuin. De muziekstijlen variëren van salsa, reggae, ska 
en classic rock tot nederpop. 

Zeven Bands, zeven Kasteeltuinconcerten!

Zwaaien en zwieren op de zomerkermis

Zwieren op de kermis!

Zwoele zomeravonden

VAKANTIE VIER JE IN
HELMOND CENTRUM 

De vakantieperiode staat voor de deur!  
Tijd om te genieten. Hopelijk van het  
mooie weer, zeker van de gezelligheid  
en de activiteiten in Helmond Centrum.  
Zo zorgt de zomerkermis er met haar vele 
attracties voor dat er voor iedereen iets te 
beleven valt. Ook de inmiddels niet meer 
weg te denken Kasteeltuinconcerten, op 
vrijdagavond, versterken het zomerse 
gevoel. Om de maand juli goed af te  
sluiten vindt er op 26 juli weer een 
feestelijke koopzondag plaats. 

Gratis ijsje!
BIJ HET EENDJES-
SPEL OP DE MARKT 
MAAK JE KANS OP  
EEN GRATIS IJSJE!

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

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

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

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl
zondag 5 juli geslotenThieu de Leest     06 - 51 07 61 13

Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een Dr. Hauschka behandeling, een unieke 
ervaring voor lichaam en geest!

Ter kennismaking van €85,00 voor €68,00

IN PRIJS VERLAAGD!
Aarle-Rixtel   Helmondseweg 12A

Koopprijs: € 490.000,- K.K.

Nu zeer aantrekkelijk geprijsde Villa op een perceel 
van maar liefst 1918 m2 met zwembad en vrijstaande 
garage/berging. Gelegen aan de rand van Aarle-Rixtel 

met alle faciliteiten van het dorp en de stad 
(Helmond) binnen handbereik!

Voor meer informatie:

Helmondseweg 12
5735 RB AARLE-RIXTEL
t: 0492-383884
info@harrymoesmakelaardij.nl

www.harrymoesmakelaardij.nl

Groei aantal leerlingen Commanderij College vraagt 
om derde noodlokaal

Herinrichting hondenuitlaatstrook 
Kuiperstraat Lieshout

Beek en Donk – Het aantal leerlin-
gen op het Commanderij College aan 
de Wijnkelderweg in Beek en Donk 
groeit gestaag door. Mede hierdoor is 
er behoefte aan het creëren van extra 
(les-)ruimte.

Op de locatie aan de Wijnkelderweg 
is al sprake van extra tijdelijke huisves-
ting in de vorm van twee noodloka-
len. Aangezien het aantal leerlingen 
voor het nieuwe schooljaar nog hoger 
uitvalt dan werd voorzien, zal er een 
derde noodlokaal worden bijgeplaatst. 

De noodlokalen zijn eigendom van 
de gemeente Laarbeek. Gezien o.a. 
de demografische ontwikkelingen op 
termijn, verwacht het college niet dat 
de tijdelijke huisvesting permanent zal 
worden.

Lieshout – De hondenuitlaatstrook 
aan de Kuiperstraat in Lieshout wordt 
opnieuw aangelegd.

De aanleg van deze hondenuitlaat-
strook staat niet op zichzelf. Het 
College van burgemeester en wet-
houders bevestigt dat de aanpak van 

hondenpoepoverlast en de aanleg van 
nieuwe uitlaatplekken als kernpunt 
naar voren is gekomen uit schriftelijke 
reacties van de Dorpsraden. De pro-
cedure voor de aanleg van meerdere 
hondenuitlaatstroken loopt en de ver-
wachting is dat op korte termijn ook de 
aanleg van nieuwe stroken zal volgen.

Beek en Donk - Met de spectacu-
laire 80’s & 90’s Videoparty van 
Sound4All -die ook de after party 
van de laatste aflevering van Live 4 
You bij RTL4 met Carlo Boszhart en 
Irene Moors heeft verzorgd-  wordt 
SplasH!! 2015 zaterdagavond om 
20.30 uur afgetrapt. Het wordt een 
feest van herkenning in de gezellige 
en goed verwarmde feesttent bij de 
Beekse brug aan de Dijkstraat in 
Beek en Donk. 

Zondagmiddag zijn er diverse wa-
terspelen waar iedereen aan kan 
meedoen. Hoogtepunt is de karton-
nen botenrace. Niet alleen de al ge-
bouwde boten gaan daarbij te water, 

maar ook ter plaatse kunnen nog 
boten worden gebouwd. Materialen 
daarvoor worden door de organisa-
tie ter beschikking gesteld. 

Met de nieuwe opzet van het 
evenement wijken de Teugelders 
van Ganzendonck af van de 9-ja-
rige traditie met één of meerdere 
bands op de eerste dag van het 
Juni Watermaand evenement. Ook 
op zondag is de opzet wat anders. 
Niet alleen kan iedereen die dat 
wil meedoen aan waterspelen, zo-
als het Spijkerbroekhangen boven 
het Kanaal!, Waterfietsen, en het 
Gansjes vissen, maar ook zijn er 
de gehele middag optredens van 

diverse artiesten. De uit Gemert af-
komstige zanger Ivo van Rossum 
draait al jaren mee en zet ieder 
feest op z’n kop. Het Duo Anne & 
Marianke is bij velen wat minder 
bekend. Zij gaan met hun prima 
stemgeluid verrassen met bekende 
up-tempo nummers. Zanger Rudy 
Wagner is ook een oude bekende. 
Zijn warme stemgeluid past precies 
bij het zomerse evenement.

De juni Watermaand beleefd dit 
weekend een van haar hoogtepun-
ten in en langs het kanaal bij de 
Beekse brug. SplasH!! is een eve-
nement voor jong en oud en beide 
dagen gratis toegankelijk.

SplasH!! een feest van herkenning

Alles onder één dak?
Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

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

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

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

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

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!
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Mooi UIT in Laarbeek

Ât Café
van Lieshout

presenteert:presenteert:presenteert:presenteert:presenteert:presenteert:

WWW.SPARTA25.NL | FACEBOOK.COM/SPARTA25

JUBILEUMROMMELMARKT
ZONDAG 28 JUNI

AGENDA
EVENEMENTEN

OPENINGSTIJDEN: 10.00 - 16.00

VS.

SPARTA ‘25 - HELMOND SPORT 
ZATERDAG 27 JUNI

VOORWEDSTRIJDEN VANAF 16.00 U
Entree: € 4,- voor volwassenen. € 2,- voor jeugd.

Na a� oop een optreden van “Die Milka’s”.

Entree vanaf 12 jaar € 2,-

SPORTPARK ‘T HEEREIND | AANVANG 18.00U 

Nog 1 week: WiSH Outdoor 2015! 

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Mooi UIT in Laarbeek

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

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Nog 1 week: WiSH Outdoor 2015! 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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MooiBoerdonk
Agrarisch Boerdonk steunt 
activiteiten

Hip-hop workshop groot succes

Boerdonk - Langs deze weg weer een 
berichtje van Agrarisch Boerdonk aan de 
Boerdonkse verenigingen, stichtingen of 
andere instanties, om een aanvraag te 
doen bij Agrarisch Boerdonk. 

Een aanvraag om uw activiteit(en) te on-
dersteunen door middel van een bijdrage 
in Agrarische producten. Producten ge-
produceerd in uw omgeving . Waar wij 
als boeren trots op zijn en deze dus ook 
graag aanbieden. Producten waar u uw 
verenigingskas mee kunt spekken en zo-
doende uw evenement of activiteit kunt 
laten slagen. Op deze manier hebben 
zij in het eerste halfjaar van 2015  on-
der andere de liederentafel Boerdonk, 
TMWDGB,RKSV Boerdonk, Biljartclub Krijt 
op Tijd, Biljartclub De Molen en de Goede 
Doelen Week Boerdonk ondersteunt. 

Ze zijn ook trots op de leuke en spontane 
reacties die ze krijgen van mensen die op 
een of andere manier met deze producten 
in aanmerking komen of mensen die het 
een geweldig goed initiatief noemen wat 
ze als Boerdonkse boeren opgezet hebben. 
Altijd super om deze reacties te krijgen.

Graag willen ze dit dan ook voortzetten 
en wederom een jaar de samenwerking 
met de Boerdonkse verenigingen, stichtin-
gen en dergelijke aangaan. Daarom kunt 
u vanaf heden , maar wel graag voor 31 
augustus, uw aanvraag voor de tweede 
helft van 2015 weer indienen via een mail 
aan agrarischboerdonk@live.nl . Hebt u al 
eerder een aanvraag ingediend, dan willen 

ze u meteen vragen om daarvoor het of-
ficiële aanvraagformulier te gebruiken. Dit 
is voor hen een stuk makkelijker en bevor-
dert de aanvraag.

Tevens willen ze u alvast meegeven dat 
Agrarisch Boerdonk dit jaar weer acte de 
presence geeft op het Dorpsfeest Boerdonk 
op 30 augustus. Wegens succes geprolon-
geerd zullen we maar zeggen. Met een 
leuke stand met daarin wat te doen voor 
de kinderen en waar u tevens een blik kunt 
werpen op de agrariërs persoonlijk. En 
waar u tegen een kleine vergoeding kunt 
proeven van hun heerlijke producten. De 
opbrengst zal overigens in zijn geheel ten 
goede komen aan het dorpsfeest. Maar 
daarover binnenkort meer. Houdt dus 
uw plaatselijke media goed in de gaten.

Voor nu rest Agrarisch Boerdonk niets an-
ders dan iedereen alvast een prettige va-
kantie toe te wensen en graag tot ziens op 
30 augustus op het Dorpsfeest Boerdonk, 
of op een van de andere activiteiten in 
Boerdonk!

Boerdonk - ‘Jeugdactiviteit Boerdonk’ hield ook 
dit jaar weer een leuke activiteit speciaal voor de 
jeugd. Niet zomaar een activiteit, maar een hip-
hop workshop, gegeven door 2 Fusion. 2 Fusion 
bestaat uit twee mannen, Huy en Johwa, die de 
titel ‘Europees kampioen hip-hop dansen’ dra-
gen. Zij werden tweede op de wereldkampioen-
schappen en zijn bekend van Holland Got Talent. 
Door het geven van een workshop probeert 2 
Fusion iedereen te inspireren om te gaan dansen.
                                                                                                                         
Op zaterdag 20 juni was het zover: 2 Fusion 
kwam naar den Hazenpot in Boerdonk. De op-
komst was niet zo groot, maar degene die er 
waren lieten zien wat voor verborgen talen-
ten ze hadden. Super fanatiek deden zij aan de 

workshop mee. Het begon natuurlijk eerst met 
een warming-up om alle spieren los te maken. 
Daarna lieten Huy en Johwa een dans zien, die 
de deelnemers tijdens de workshop zouden gaan 
leren. Vervolgens werd deze dans stap voor stap 
aangeleerd. 

Ondanks dat er een paar ingewikkelde pas-
jes bij zaten, lukte het alle deelnemers om de 
dans binnen 1,5 uur onder de knie te krijgen. 
Vol enthousiasme werd de dans geshowd! Tot 
slot werden nog enkele trucs geleerd, waar-
mee de deelnemers ook thuis kunnen oefenen. 

De organisatie bedankt 2 Fusion en de deelne-
mers voor de leuke en gezellige activiteit! 

Snijbloemen

Portulaca “Carnaval”

Prachtige 
zonnebloemen 
80 cm lang.
€ 0.99 p/stuk

Delphinium
“Ridderspoor” 
vaste plant 
80 cm hoog 
in 23 cm pot 
Van € 8.99

Spreuk tekstborden
Zeer groot 
assortiment, 
alle maten 
en soorten

Superkwaliteit in prachtige 
“Carnaval” kleuren mix. 
ø 25 cm in 14 cm pot
€ 2.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

*

Het mooiste groen

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd
Tuinpalmen
Groot assortiment 
tuinpalmen.
Alle maten en 
soorten tot 
wel 3 meter hoog.

Balzemien
Voor binnen en buiten, 
verkrijgbaar in diverse kleuren.
€ 1.99 p/stuk

Heerlijk softijs
2de 

HalvePrijs

Voor binnen en buiten, verkrijgbaar 
in diverse kleuren. 
20 cm hoog  
in 11 cm pot
Van € 1.99

Zeer groot assortiment, 
voor binnen en buiten. 
Alle maten 
en soorten

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Cyclamen “Patio”

Schilderijen

Premium Gold Dealer

3 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

     Tuinmeubel

Voordeelda
gen

nu

€5.99

*Goedkoopste halve prijs

Deze week 10% extra 
korting op al onze  
barbecues 

Snijbloemen

Delphinium

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen

1 + 1
GRATIS

*Goedkoopste halve prijs

wel 3 meter hoog.

2de 

Halve
Prijs*

-25% 

-50% 

-35% 
Portulaca “Carnaval”

Voor binnen en buiten, 
verkrijgbaar in diverse kleuren.
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

10% extra 
 op al onze  

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

10% 
Korting

assortiment, 

DelphiniumDelphinium

“Carnaval” kleuren mix. 
ø 25 cm in 14 cm pot
€ 2.99 p/stuk
ø 25 cm in 14 cm pot
€ 2.99 p/stuk

Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 24 t/m 30 juni 2015

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen
Tuinpalmen
Groot assortiment 

Alle maten en 

wel 3 meter hoog.

Balzemien

Cyclamen “Patio”
*Goedkoopste halve prijs

wel 3 meter hoog.

*Goedkoopste halve prijs

Halve

Zondag geopend
van 12.00 tot 17:00 uur

1 + 1 
GRATIS
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Sportend Laarbeek

SEIZOEN 2007-2008
DEZE WEEK:

Topjaar voor senioren Sparta’25

Niet alleen uit het verre verleden 
zijn onuitwisbare Sparta-succes-
sen te melden. In seizoen 2007-2008 zijn de senioren van Sparta’25 bezig 
aan een uitzonderlijk seizoen. De eerste vijf herenteams en het eerste 
damesteam van Sparta’25 maken tot aan het einde van het seizoen grote 
kans om kampioen te worden, iets wat in het amateurvoetbal een unicum is.

Uiteindelijk lukt het vijf van de zes elftallen om daadwerkelijk kampioen 
te worden. Alleen Sparta’25 2 weet op de laatste speeldag niet te winnen 
van concurrent Avanti’31 waardoor laatstgenoemde kampioen wordt. In 
datzelfde weekend worden het vierde en vijfde elftal wel kampioen. 
Een weekend eerder is Sparta’25 1 al kampioen geworden. Op het sportpark 
van Stiphout Vooruit maakt Bram Kluijtmans de enige en dus winnende 
treffer. Hierdoor keert het eerste elftal na een afwezigheid van acht jaar 
terug in de tweede klasse. Het succes van het eerste elftal is hiermee niet 
teneinde, want een jaar later stoten de groenwitten meteen door naar de 
subtop van het amateurvoetbal, de eerste klasse. Nog een weekend eerder 
werd Sparta’25 3 al kampioen. Omdat de dames van Sparta’25 tot hun 
kampioenschap alle wedstrijden in hun competitie wisten te winnen, konden 
zij reeds twee weken eerder hun promotie naar de hoofdklasse vieren. Enkele 
weken later winnen zij ook nog de districtsbekerfi nale. Bijzondere feestjes 
moeten bijzonder gevierd worden. Ook voor deze gelegenheid liet Sparta’25 
een feesttent plaatsen 
op het sportpark waar 
het zeer bijzondere 
seizoen op een mooie 
manier met een 
kampioensreceptie en 
bruisende feestavond 
werd afgesloten.

sen te melden. In seizoen 2007-2008 zijn de senioren van Sparta’25 bezig 

moeten bijzonder gevierd worden. Ook voor deze gelegenheid liet Sparta’25 

Het talent van deze week, Anne van Schijndel, kan haar  bon tot 
donderdag 2 juli ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Anne van Schijndel

Tijdens de laatste pony zomer dressuurwedstrijd 
bij Manege D’n Perdenbak afgelopen vrijdag reed 
Anne van Schijndel in de categorie CDE, klasse B, 
met Evy een super mooie proef en werd 1e met 
199 punten. 

P A a R D R I J D E N
Anne van Schijndel
P A a R D R I J D E N

Start ASV’33 Veterinnen één 
groot succes 

Jubileumfeest Sparta’25 op punt van beginnen

Aarle-Rixtel – Voor het eerst in de 
geschiedenis van ASV’33 stond afge-
lopen vrijdag het ASV’33 Veterinnen 
team op de groene mat. Het door 
de KNVB vorig seizoen opgestarte 
Veterinnen-voetbal bleek al snel een 
succes te zijn. Het aantal verenigin-
gen wat deelnam was het afgelopen 
seizoen nog karig te noemen, maar 
alle deelnemende verenigingen waren 
meer dan enthousiast over het ver-
loop van het Veterinnen-seizoen.

Door het bijwonen van een avond 
met betrekking tot het Veterinnen-
voetbal, georganiseerd door de KNVB 
bij voetbalvereniging Deurne, werd 
ook ASV’33 heel erg enthousiast. 
Mede door de medewerking van en-
kele oudgediende van het damesvoet-
bal bij ASV’33 was er al snel een team 
op de been gebracht. Kort samenge-
vat houdt het Veterinnen-voetbal het 
volgende in; er word één keer in de 

drie weken op een vrijdagavond ge-
voetbald. Op zo’n avond komen vier 
verenigingen bij elkaar en voetballen 
een halve competitie op een half veld, 
zeven tegen zeven. Per seizoen wor-
den er acht wedstrijdavonden georga-
niseerd door de KNVB.

Deze opzet spreekt de dames van het 
Veterinnen-voetbal bij ASV’33 dus 
heel erg aan. Zo werd er bij SVSH in 
Someren-Heide afgelopen vrijdag-
avond een testavond gehouden met 
medewerking van SVSH, ONDO, VV 
Heeze en ASV’33. De avond werd een 
groot succes, er werd leuk gevoetbald, 
de sfeer was meer dan prima en de re-
sultaten zijn van minder belang. Maar 
wel wat heel erg belangrijk was en is, is 
dat de deelnemende verenigingen het 
Veterinnen-voetbal in deze opzet meer 
dan zien zitten.

Een winst op meerdere vlakken, zo kun 
je als vereniging ook het vrouwenvoet-
bal voor vrouwen van 30+ aanbieden, 
vergelijkbaar aan het veteranen-voet-
bal voor mannen. De betreffende vrou-
wen kunnen hun geliefde sport met 
leeftijdsgenoten blijven beoefenen. 
En het is zoals op deze testavond dus 
duidelijk naar voren kwam, geweldig 
mooi, leuk, interessant en gezellig. Wat 
wil je nog meer als vereniging, én als lid.

ASV’33, met haar Veterinnen, is zeer 
blij met deze nieuwe categorie binnen 
de vereniging, en hopen dan ook op 
een succesvol seizoen. Hoe meer deel-
name van verenigingen, hoe leuker 
dat het wordt.

Mochten er speelsters of verenigingen 
zijn die ook interesse hebben, neem 
dan gerust contact op met ASV’33, zij 
maken jou ook graag zo enthousiast!

Beek en Donk – Het jubileumfeest van 
Sparta’25 staat op het punt van be-
ginnen. In het eerste feestweekeinde 
is de wedstrijd tegen Helmond Sport 
en de Rommelmarkt de activiteiten. 
Voetbalvereniging Sparta’25 bestaat dit 
jaar negentig jaar en dat vieren zij uit-
bundig gedurende drie feestweekenden. 

Zaterdag speelt het eerste elftal van 
Sparta’25 een jubileumwedstrijd tegen 
het vaandelteam van Helmond Sport. 
Voor zowel Sparta’25 als Helmond Sport 
is dat tevens de allereerste wedstrijd van 
de competitievoorbereiding. De wed-
strijd op sportpark ’t Heereind begint om 
18.00 uur. Vanaf 16.00 uur vinden er 
voorwedstrijden plaats tussen een aantal 
jeugdteams van Sparta’25 en Helmond 
Sport. De entree bedraagt €4,00 voor 

volwassenen en €2,00 voor jeugd tot 
12 jaar. Voor de jongste jeugd staat er 
een springkussen opgesteld. Na afloop 
van deze wedstrijd vindt er een gezellige 
voortzetting plaats in het clubgebouw 
met een optreden van de swingende 
sfeermakers ‘Die Milka’s’. 

Op zondag 28 juni vindt op sportpark ’t 
Heereind van 10.00 tot 16.00 uur een 
rommelmarkt plaats met gezellig terras 
en een springkussen voor de kinderen. 
De entree hiervoor bedraagt €2,00.  De 
opbrengst van de entree komt ten goede 
aan de voetbalclub. Kom naar het sport-
park en tik nuttige zaken voor aantrek-
kelijke prijzen op de kop. 

Later dit jaar worden de festivitei-
ten uitgebreid voortgezet. In het 

laatste weekend van augustus vin-
den een Legends of the 90’s Party, een 
Spartade en de Spartan Color Experience 
plaats. Tijdens de Legends of the 90’s 
Party geven Mental Theo en DJ Jean acte 
de presence.  De inschrijving voor de 90’s 
Party en de Spartan Color is inmiddels 
mogelijk via de website van Sparta’25. 
Op 6 november, tevens de oprichtings-
dag van Sparta’25, is er een jubileum-
feestavond en als klap op de vuurpijl op 
zondag 8 november een groots opge-
zette dienstenveiling met aansprekende 
en ludieke diensten en spraakmakende 
veilingmeesters. Bezoek www.sparta25.
nl om het Spartaanse jubileum te volgen, 
maar u bent vooral van harte welkom 
het komende weekeinde bij de activitei-
ten van Sparta’25 op ‘t Heereind.

De Veterinnen van ASV’33

voetbal

Dubbel verlies Krijgsman Soranus

Lieshout – De jaarlijkse onderlinge 
uitwisseling voor de jeugd vond dins-
dag 16 juni plaats. De tegenstander 
was de jeugd van de Vriendschap uit 
Mierlo.

Krijgsman Soranus was met 8 jeugd-
schutters goed vertegenwoordigd. De 
Vriendschap had 7 schutters aan de 
meet. Bij deze wedstrijd ging het om 
de hoogste score, daaruit bleek dat 
Krijgsman Soranus nog wat punten 
tekort kwam. Daardoor ging de wis-
selbeker weer mee terug naar Mierlo. 

Nieuweling Joost Prik had in zijn eerste 
wedstrijd een mooie prestatie neerge-
zet met een 2e plaats. Na afloop werd 
iedereen getrakteerd op een snoepzak, 
zodat iedereen toch prijs had. Hopelijk 
gaat de beker volgende keer mee naar 
Lieshout.

Donderdag waren de senioren van 
Krijgsman Soranus aan de beurt. Zij 
troffen ook de Vriendschap uit Mierlo, 
die deel namen aan het nederlaag toer-
nooi van de Lieshoutenaren. Er werd 
geschoten op een vooraf aangegeven 

gemiddelde en na 25 pijlen te hebben 
geschoten, was het voordeel voor de 
Vriendschap.

Nieuweling Yvonne Robbescheuten 
zette in haar eerste wedstrijd een 
mooie score neer van 156 punten.

Persoonlijke uitslagen 
Ad Endevoets 234; Rik v.d. Westerlo 
227; Paul v.d. Broek 220; Arjan v.d. 
Heuvel 216; Theo v.d. Laar 201; Nelly 
v.d. Laar 158; Yvonne Robbescheuten 
156 en Toos v.d. Graef 139.

handboogschieten
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  * LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN  

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!)  

KRIJG JE  OOK NOG EENS EEN  

PRACHTIGE SCOOTER CADEAU*

powered by

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM 
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

MAAKT  
LUXE  

BETAALBAAR

(LAAGSTE PRIJS  VAN NEDERLAND!) 

BIJVOORBEELD 
KEUKEN RIETVELD

van 6898,-

voor 

4599,-

ZANUSSI  
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig  
geïntegreerd

ZANUSSI  
ZEI6840FBA
inductiekookplaat  
60 cm

ZANUSSI  
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met   
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI  
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat  
75 cm

van 699,-
voor 

379,-
van 789,-
voor 

399,-

van 999,-
voor 

529,-
van 729,-
voor 

389,-

Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek
 

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7  
toegankelijk voor u!

PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren  
15mm dik, 19mm breed 

al vanaf: € 36,- m2

diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95  
m2

Voor elke 
smaak en  
elk budget

11,95 
m2

* GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

3000m2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK.  
KOM, KIJK.... EN BELEEF!

1600 m²
showtuin

PVC – Houten
vloeren 

Kleurvaste 
bestrating

KEUKEN RIETVELD

van 6898,-van 6898,-

voor
SCOOTER, 

T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

BIJVOORBEELD

KEUKEN RIETVELDKEUKEN RIETVELD

SCOOTER, 
T.W.V.1399,-
CADEAU!* 

van 262,-
voor 

209,-
van 33,85
voor 

19,95pm2

van 447,-
voor 

209,-

BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BADKAMER

MAGNUM ELECTRISCHE 
VLOERVERWARMING

WAND TEGELS SPHINX WANDCLOSET

GRATIS OPBLAAS JACUZZI 
T.W.V. 549,-*

30 x 60 cm mat of glans wit Topkwaliteit, Compleet assortiment, diverse afmetingen. 
Incl. digitale klok thermostaat, prijs vanaf 1m²

met Softcloset zitting compleet Wisa 
inbouwelement en bedieningsplaat

Maten: 
• 2m2  238,-
• 3m2  268,-
• 4m2  319,-
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OOK DE 
ZOMER IN 

JE BOL? 

N DAK. ZONDAG 28 JUNI

GEOPEND VAN 11.00-16.00 UUR
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REVANCHE!
Iedereen zal het woord wel eens in de 
mond hebben genomen en het zal 
wellicht ook wel op diverse manieren 
worden uitgesproken. De klemtoon kan 
dan ook op diverse  klinkers komen te 
liggen, waardoor je een toch andere 
uitspraak van het woord krijgt!
Revanche is afgeleid van het Franse 
werkwoord revancher (‘reevanzjee’), 
waarmee de uitdrukkingen ‘revanche 
nemen’ en ‘zich revancheren’ zich 
laten zien. Natuurlijk weten we wat dit 
betekent, toch?
Het ‘terugpakken’, ‘genoegdoening 
geven of vragen’ of ‘wraak nemen’ zijn 
de betekenissen ervan. Helaas geeft dit 
Franse leenwoord toch een negatieve 
lading in ons woordenbestand en laat 
het een actie zien, waarbij een eerdere 
negatieve ervaring, gebeurtenis, wordt 
gecompenseerd.
Dat hoeft niet altijd zo te zijn! Je kunt, 
als je bijvoorbeeld een spelletje kaarten 
verloren hebt van je maatje, vragen 
om ‘revanche’. Je vraagt dan om een 
herkansing, om zodoende dan alsnog 
een keertje te kunnen winnen. In dit 
geval is er geen negatieve lading en 
kun je het spelletje alsnog een keertje 
spelen en kijken of de revanchepartij cq. 
match, nu wel voor de uitdager werkt! 
Je probeert jouw eerdere verlies te 
herstellen!
Toch associeren wij vaker het revancheren 
met het woord ‘wraak’! Je neemt dan 
wraak, je revancheert je op een eerdere 
negatieve ervaring, zoals al gezegd! 
De meest recente ‘wraakactie’ is die van 
Braziliaanse topspeler Neymar. Hij liet 
zich ‘gaan’ op een speler van Colombia 
tijdens de zich nu afspelende Copa 
América en vergreep zich daarna op een 

niet geheel professionele manier t.o.v. 
nog meerdere spelers. Waarschijnlijk 
komt deze frustratie voort uit het feit dat 
hij op het WK in zijn eigen geboorteland, 
vorig jaar, zwaar geblesseerd moest 
uitvallen, na ook een onbezonnen actie 
van een Colombiaan. Neymar kon geen 
wedstrijd meer spelen en Brazilië bakte 
er niks meer van. Het is overigens nu 
afwachten hoe het met de ‘Selecão’ 
verder gaat, want Neymar zelf is voor 4 
wedstrijden geschorst!
Kunnen we hier spreken van 
een revanche, een wraakactie, 
genoegdoening?
Neymar zelf zal dat het beste kunnen 
beantwoorden. Hij wil nu naar huis, 
met een groot schuldgevoel, veel 
spijt en excuses aanbiedend aan 
zijn medespelers, maar zoals hij zelf 
aangeeft, weer héél véél geleerd! 
Zonder hem wonnen de Brazilianen 
overigens afgelopen zondag wél met 
2-1 van Venezuela! 
Misschien dat de Chileen Vidal een 
positieve revanche gaat nemen, na 
zijn verloren championsfinale tegen 
Barcelona en met Chili de Copa America 
op zijn naam 
gaat schrijven? 
Zou eens een 
mooie ‘sportieve 
herkansing’
kunnen zijn!

R. van den 
Enden

COLUMN

HEUVEL 6, LIESHOUT   0499-421231  PROFILEDECONCURRENT.NL

BIJ AANKOOP VAN EEN 
FIETS               KORTING 
OP ACCESSOIRES.

BIJ AANKOOP VAN EEN 
FIETS               KORTING 

ACCESSOIRES.
50%

HEUVEL 6, LIESHOUT   0499-421231  PROFILEDECONCURRENT.NL

JUNI
AANBIEDING

Bedovo Beachvolleybaltoernooi

Bruisend volleybaltoernooi De 
Oranjebar-Flamingo’s 2015 

Mathijs Janssen wint Leo Bosch trofee 

beachvolleybal

volleybal

Beek en Donk - Na maanden voorbe-
reiding is het aankomend weekend 
eindelijk zo ver, het jaarlijkse Bedovo 
Beachvolleybaltoernooi. Tijdens het 
toernooi op het Heuvelplein in Beek 
en Donk strijden ruim 38 teams voor 
de winst. 

Op zaterdag nemen vanaf 13.00 uur 
de Nevobo spelers en enkele mix-
teams in verschillende categorieën 
het tegen elkaar op. De mannen on-
derscheiden zich van de jongens door 
met powerplay de mooiste punten te 

maken. De mixteams proberen om de 
langste rally’s te winnen en de jeugd 
staat voor het eerst met hun voeten 
in het zand om alvast kennis te ma-
ken met het beachvolleybal.

Op zaterdagavond is er een spec-
taculaire Caribbean party in samen-
werking met Café Thuis. Zand aan 
de voetjes, lekkere cocktails en zo-
merse klanken zorgen voor het echte 
Caribbean gevoel. Dus, heb je zin in 
een feestje in zomerse sferen, kom 
dan naar café Thuis.

Zondag staan de eerste recreatie 
beachvolleybalteams om 10.00 uur 
op het veld. Ook zij tonen aan het 
Laarbeekse publiek wat zij in hun 
mars hebben. Neem je niet deel aan 
het Bedovo Beachvolleybaltoernooi? 
Dan ben je van harte welkom om de 
sfeer te komen proeven en de teams 
aan te komen moedigen. Ook is er 
de mogelijkheid om een hapje en 
een drankje te nuttigen op het terras. 
Bedovo ziet jullie graag op 27 en/of 
28 juni op het Heuvelplein.

Mariahout – De Oranjebar en korf-
balclub Flamingo’s houden op zon-
dag 28 juni al voor de 19e keer een 
spetterend volleybaltoernooi op het 
Oranjeplein in Mariahout. 24 Teams 
gaan het tegen elkaar opnemen.

Aan dit toernooi nemen vrienden- en 
familieteams, buurtverenigingen en 
bedrijventeams deel. Het Oranjeplein 
wordt omgetoverd tot een heus vol-
leybal wedstrijdterrein, waarbij gezelli-
ge muziek en een hapje en een drankje 
niet ontbreken.

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

Volgens toernooi initiator Peter van 
den Broek wordt het een spannende 
dag. De teams worden elk jaar ster-
ker, wat het spelniveau ten goede 
komt. Er wordt ook dit jaar geen 
onderscheid gemaakt in familie- en 

mixpoules. Alle deelnemende teams 
worden verdeeld in vier poules. 

Het toernooi start om 11.00 en duurt 
tot ca. 16.00 uur. Als de weergoden 
goede bedoelingen hebben, belooft 
het wederom een leuke, sportieve en 
spannende dag te worden. Iedereen 
die ook maar even de gelegenheid 
heeft te komen kijken is van harte 
uitgenodigd. Graag tot ziens op 
zondag 28 juni op het Oranjeplein in 
Mariahout!

Lieshout - Zoals verwacht heeft 
Mathijs Janssen op de laatste speel-
dag van de interne competitie van de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
geen fout gemaakt. Zijn koppositie 
is daarom niet meer in gevaar geko-
men, waardoor hij uit handen van 
Leo Bosch de Leo Bosch trofee in ont-
vangst mocht nemen.

Interne competitie
Wekelijks traint de jeugd van 
Badminton Club Lieshout onder leiding 
van een trainer en een groep begelei-
ders. Eens per maand wordt deze trai-
ningsarbeid aan de kant geschoven en 
gaan de jeugdleden competitie spelen. 
Een interne competitie wel te verstaan 
die via een ingenieus laddersysteem 
iedere keer weer de tegenstanders 
automatisch aan wijst. Doordat er 
maandelijks wordt gespeeld wordt een 
ranglijst opgebouwd die aan het eind 
van het seizoen resulteert in een eind-
rangschikking. 

Laatste speelavond
Op de laatste speelavond van deze 
interne competitie hebben zich nog 
enkele behoorlijke verschuivingen 
in de ranglijst voorgedaan. Margee 
Hilgerdenaar kon haar fraaie positie 
op plaats 2 niet vasthouden en zakte 
terug naar plaats 4. Roel de Laat en 
Nard van Loon profiteerden hiervan 
door allebei een plaatsje te stijgen en 
plaats 2 en 3 voor zich op te eisen. 
Ook Rick van Aspert kon op de laat-
ste speeldag een plaatsje winnen. Hij 
sprong over Pepijn Kerkhof en Tim 
Kanters heen en eindigde op de 5de 
plaats. Floris Spoorendonk sluit in zijn 
eerste seizoen de ranglijst af en kon 
ook op de laatste speelavond niet 
meer dichterbij komen.

De eindrangschikking is nu als volgt 
(tussen haakjes de positie vóór deze 
laatste speelronde):
1. (1) Mathijs Janssen 170
2. (3) Roel de Laat 159

3. (4) Nard van Loon  157
4. (2) Margee Hilgerdenaar 153
5. (6) Rick van Aspert 141
6. (5) Pepijn Kerkhof  137
    (5) Tim Kanters  137
    (7) Sanneke Vogels  137
7. (8) Floris Spoorendonk  126

Leo Bosch trofee
De winnaar van de interne competitie 
heeft recht op de Leo Bosch trofee. 
Deze forse beker is vernoemd naar 
erelid en ex-voorzitter Leo Bosch die 
Badminton Club Lieshout door de 
beginjaren van haar bestaan heeft 
geleid. Zoals ieder jaar mocht de win-
naar van de competitie, de trofee uit 
handen van Leo Bosch persoonlijk 
in ontvangst nemen. Uiteraard had 
Leo ook aan de andere deelnemers 
gedacht, waardoor het een gezellige 
prijsuitreiking is geworden.

De deelnemers aan de interne competitie verzameld rondom Leo Bosch, direct na de prijsuitreiking

badminton

tennis

Beek en Donk - Ook dit jaar biedt ten-
nisvereniging ’t Slotje aan niet-leden 
weer de mogelijkheid om in de maan-
den juli en augustus een vakantiepas 
te kopen. Veel mensen willen in de va-
kantieperiode kunnen tennissen zonder 
dat ze lid zijn van een tennisvereniging.

Zoals ieder jaar biedt tennisvereniging 
‘t Slotje uit Beek en Donk ook dit jaar 
weer de gelegenheid om een vakan-
tiepas te kopen. De kosten hiervan zijn 
€35,00 (waarvan €10,00 borg die je 
bij inleveren van je pasje terug krijgt). 
Dus voor €25,00 kun je in 2 maanden 
zo vaak tennissen als je wilt. Grijp deze 
kans en maak kennis met deze sport 
op het prachtige tenniscomplex aan 
de Kerkakkers 1 in Beek en Donk.  Je 
kunt deze passen bestellen bij Roland 
Megens, tel. 06-31790879 of bij Hans 
van Gend, tel. 06-30613560. 

Vakantiepas 
tennisvereniging 
‘t Slotje
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WOENSDAG 24 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:30

Code M: 
13:30 15:45

Jurassic World 3D: 13:30 16:15 19:45

Pitch Perfect 2: 16:00

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

DONDERDAG 25 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

VRIJDAG 26 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 16:00

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Pitch Perfect 2: 18:45

Rendez Vous: 
21:45

Spangas in Actie: 16:00

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:30

ZATERDAG 27 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 22:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Minions 3D OV: 18:45

Rendez Vous: 
21:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:00 21:45

The Age of Adaline: 19:00 21:30

ZONDAG 28 JUNI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:30

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 19:30

MAANDAG 29 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Kidnapping Freddy Heineken: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

The Age of Adaline: 19:45

DINSDAG 30 JUNI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Rendez Vous: 
20:00

Spy: 
19:45

The Age of Adaline: 20:00

WOENSDAG 01 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Ladiesnight Magic Mike XXL: 20:30 

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

The Age of Adaline: 19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRybIOScOOp.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

Ncb-Laan 52a, Veghel

p

1 JULI LADIESNIGhT:

MAGIc MIKE XXL!

DE VETSTE bIOS

VAN NEDERLAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

PVC VLOEREN ELKE 10e M2 GRATIS!

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

VLOEREN KOPEN TEGEN
GROOTHANDELPRIJZEN
MASSIEF EIKEN 
KASTEELPLANKEN
18,5 cm breed, 2 cm dik

€ 37,50 M2

DIVERSE 
RESTPARTIJEN 
LAMINAAT 

€ 5,- M2

•  LAMINAAT
•  HOUTEN VLOEREN  
•  TEGELS 
•  PVC VLOEREN

NIEUW 
ASSORTIMENT 
TEGELS MET 
HOUTMOTIEF

Ganzeveer kroont clubkampioenen 2015
Aarle-Rixtel - De afgelopen weken 
hebben de leden van badmintonclub 
De Ganzeveer weer gestreden in de 
clubkampioenschappen. Afgelopen 
donderdag waren de finales. Er werd 
gestreden in twee verschillende klassen 
en in de onderdelen dubbel en singel.

Dubbels
Zowel bij de dames als bij de heren 
was het aantal inschrijvingen hoog, 
wat ten goede kwam aan het niveau 
van de wedstrijden. Bij de dames was 
er één klasse en hierin waren uitein-
delijk Annie Gerrits en Boukje van der 
Werf de verdiende winnaars. Bij de 
heren waren er twee klassen gemaakt. 
In de B-groep waren Vincent de Groot 
en Stefan Duijmelinck de sterkste en 
zij gingen aan de haal met de titel. In 
de A-groep was de spannendste finale 
van de dag en hier pakten uiteindelijk 
Stephan Smits en Luc Musters de over-
winning met een stand van 21-18 in de 
derde set.

Damesenkels
In de damesenkel in de B-klasse stond 
dezelfde finale op het formulier als vo-
rig jaar. Weer bood Charlotte Hendriks 
goed partij, maar wederom ging de ti-
tel naar Wendy Vlamings. Wendy boog 
in de tweede set een 20-15 achter-
stand om naar een 22-20 overwinning.

In de A-klasse waren er minder inschrij-
vingen en hierdoor stond de finale op 
voorhand al vast. Boukje van der Werf 
speelde haar eerste finale in Aarle-Rixtel, 
maar moest toch haar meerdere erken-
nen in Stefanie Martens, die tevens hier-
mee haar titel succesvol prolongeerde. 
Aangezien het voor Stefanie de derde titel 
op rij is, mag ze nu de wisselbeker houden.

Herenenkels
De verrassing van dit seizoen zat hem 
vooral in de B-klasse bij de heren. Na 
zinderende poulewedstrijden en span-
nende kruisfinales, stonden Jeroen van 
der Heijden en Vincent de Groot tegen-
over elkaar in de finale. Vincent pakte 

knap de eerste set, maar liet zich verras-
sen door een comeback van Jeroen in 
de tweede set. Hij herpakte zich echter 
prima en sloeg zichzelf naar zijn tweede 
titel deze avond.

Op de wisselbeker van de herenenkel 
A-klasse zit al jaren een vloek. Diegene 
die de titel pakt, slaagt er al jaren niet in 
om deze titel het jaar daarna te verde-
digen. Ook dit jaar was dit niet anders. 
Waar Oskar Martens vorig jaar nog als 
winnaar uit de bus kwam, was dit jaar 
Mark van Melick toch echt de sterkste. 
Echt spannend kon hun finale nooit wor-
den en zo zet Mark een mooie kroon op 
zijn prima seizoen in het vaandelteam van 
De Ganzeveer. Nu kijken of hij hem vol-
gend jaar wel met succes kan verdedigen.

Nadat de laatste punten gespeeld wa-
ren, werden de kampioenen in de kanti-
ne gehuldigd en werd er geproost op de 
winnaars. Via deze weg wil het bestuur 
nogmaals alle kampioenen van harte 
feliciteren!

De clubkampioenen in de single, vlnr: Vincent, Mark, Stefanie en Wendy

Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag  17 juni
A lijn 
1. Gerda en Jeannette  59,17 % 
2. Joos en Corry  58,75 %
3. Marie-José en Mieke  54,58 %  
4. Willy en Trees  52,92 %
5. Riek en Leo  51,67 %

Uitslag dinsdag 23 juni

1e Marian en Joop           66,96 %
2e Mari en Arno                61,31 %
2e Ria en Gidi                  61,31 %
4e Cory en Frans              57,74 %
5e Iet en Trees                 56,55 %
 
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
Uitslag woensdag 17 juni 

1. Annie en Thera      65,09%
2. Mien en Mia   62,47%
3. Bernadette en Helma     58,07%
4. Heidi en Angela   56,52%
5. Diny en Jos 56,43%

De volgende zitting is op woensdag 1 juli. 
Zomerbridge voor iedereen, ook voor niet-
leden in Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 23 juni 

1. Helma en Annie            72,92%
2. Tony en Riet             61,25%
3. Riek en Kitty            55,42%
4. Riet en Jo 54,58%
5. Lien en Jos 51,67%

De volgende zitting is op dinsdag 30 juni, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe



Donderdag 25 juni 2015 39
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

paardensport

wielersport

Bixie Kids 
Dressuur bij de 
Manege

Anne van Schijndel rijdt mooie dressuur

Lieshout – Bij Manege D’n 
Perdenbak was op zaterdag 20 
juni een Bixie Kids dressuur wed-
strijd. Hier kunnen jonge kinderen 
al spelenderwijs met hun pony 
kennismaken met de ponysport. In 
totaal hadden zich 11 jonge kids 
opgegeven. 

Na de begeleidingsproef, waarbij 
ze muntjes in de emmer gooien, 
een slalom rijden en over de bakjes 
lopen, werd de AA proef gereden. 
Hier waren ook weer bakjes om 
tussendoor te rijden, en een leuke 
slalom. Daarna werden de bakjes 
verlegd voor de A1 proef, en hier 
begint het al op een echte proef 
te lijken, hierna werd als laatste de 
B1 proef gereden, en deze kinde-
ren zijn zo goed als klaar voor het 
echte wedstrijd rijden.

Er was deze middag een speciale 
jury aanwezig en zij gaf de kinde-
ren tips en positieve tricks, en zag 
tijdens de verschillende proefjes die 
de kinderen reden, dat het pony rij-
den al beter een makkelijker ging. 
Voor alle kinderen was er een ca-
deautje naderhand, en iedereen 
ging met een goed gevoel aan het 
eind van de middag weer naar huis. 

Tijdens deze middag, was er een 
ontspannen en vrolijke sfeer bij de 
Manege, en het was super leuk om 
deze jonge kids hun eerste stapjes 
te zien zetten in de pony sport. 
Iedereen bedankt voor het helpen 
en komen natuurlijk en graag tot 
volgend jaar, dan komt er zeker 
weer een Bixie Kids middag.

Beek en Donk – Er was een druk pro-
gramma op vrijdag 19 juni jl. bij 
Badmintonclub Mixed. Bij de jeugd was 
een ouder-kind avond georganiseerd. 
Aansluitend konden de kinderen naar 
de film kijken van het jeugdkamp. Bij 
de senioren stond de uitwisseling met 
BC Ganzeveer uit Aarle-Rixtel op het 
programma. 

Ouder-kind avond
Kinderen kijken er vaak al lang naar 
uit. Een keer badmintonnen met één 
van de ouders/verzorgers. De kleinsten 
willen graag laten zien wat ze allemaal 
al geleerd hebben en de oudere jeugd 
speelt echt om te winnen. Dat de ouders 
daarbij redelijk fanatiek meedoen is een 
understatement. Ook die willen allemaal 
laten zien wat ze kunnen, maar doen 
toch regelmatig onder voor hun zoon 

of dochter. Toch staat de gezelligheid op 
nummer één. Met korte wedstrijden van 
een kwartier worden er minstens vier 
wedstrijden gespeeld. En dat blijkt voor 
sommigen conditioneel gezien ook lang 
genoeg. Gelukkig was er deze avond na 
de wedstrijden tijd om uit te rusten. In 
de kantine werd namelijk de film van het 
afgelopen jeugdkamp vertoond. Onder 
het genot van ranja en chips werd veel 
gelachen en werden weer mooie herin-
neringen van enkele weken geleden op-
gehaald. 

Uitwisseling BC Ganzeveer
In de tweede ronde van de uitwisse-
ling van dit seizoen kwamen de senio-
ren van BC Ganzeveer op bezoek bij BC 
Mixed. Met een mooie delegatie van 
13 personen werden de bezoekers uit 
Aarle-Rixtel het eerste uur ingedeeld in 

een husseltoernooi. In korte wedstrijden 
van 10 minuten komt je zo veel verschil-
lende tegenstanders en medespelers te-
gen. Daarna konden de wedstrijden zelf 
worden ingedeeld, maar niet voordat 
voorzitter Oskar Martens als dank voor 
de gastvrijheid van BC Mixed een lu-
diek cadeau overhandigde: De Gouden 
Mattenklopper. Een aardigheidje wat 
de goede verhouding tussen beide ver-
enigingen illustreert. Het was dan ook 
erg gezellig na afloop in de kantine. 
Over twee weken gaat de jeugd van BC 
Mixed naar Aarle-Rixtel. Een week later 
sluiten dan de senioren van BC Mixed de 
uitwisseling af bij BC Ganzeveer.

Kijk voor meer informatie en foto’s op 
www.bcmixed.nl en/of volg de vereni-
ging op Facebook, Twitter en Instagram.

Lieshout - De laatste pony zomer 
dressuur wedstrijd bij Manege D’n 
Perdenbak werd gehouden op vrij-
dag 19 juni. Een beetje druilerige dag, 
maar aan het eind van de middag werd 
het beter, en was het fijn rijden bij de 
Manege. 

In totaal kwamen er 17 jonge ruiters uit 
de regio naar Lieshout, en zij reden 1 of 
2 proefjes. De jury was zeer te spreken 
over de verbeteringen van deze jonge 
ruiters en dat bleek ook wel uit de pun-
ten die zij kregen.

Uit Laarbeek reden de volgende ruiters 
mee.
Categorie AB, klasse B, Myrthe Siliacus 

en Goldberg’s Bas, zij werden 3de en 
2de met 182 en 172 punten. Noah 
Vesters reed met Danny en lieten 2 
nette proefjes zien en zij werden 4de 
en 3de met 180 en 184 punten.

In de categorie CDE, klasse B reed Anne 
van Schijndel met Evy een super mooie 
proef en werd 1ste met 199 punten, 
Maud Vesters en Carien waren zeer 
geconcentreerd en reden keurig, zij 
werden 2de en 1ste en kregen 180 en 
188 punten. Anne van Stiphout kwam 
met Twister in de ring, en zij werden 2x 
5de met 173 en 169 punten.

In de categorie CDE, klasse M1 kwam 
Sylvia vd Hurk met Jessie aan de start, 

zij lieten 2 mooie proefjes zien en wer-
den 2x 1ste met 186 en 185 punten.

Het bestuur van Stichting Manege De 
Raam, wil iedereen bedanken voor de 
vrijwillige hulp tijdens de wedstrijden, 
in de kantine, tijdens het op en afbou-
wen, en slepen van de Manege. Ook 
mogen ze hun sponsoren natuurlijk 
niet vergeten, voor de extra prijzen die 
zij hebben geschonken. Nu hebben ze 
even vakantie, maar op 4 september 
gaat men weer starten met paarden 
dressuur, en op 18 september is er 
pony dressuur bij de Manege. Wil je 
hieraan meedoen, kijk voor de moge-
lijkheden op www.stichtingderaam.nl.

Anne van Schijndel en ‘Evy’

Tourspel T.S.C. 
Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - Zeker nu de start van de 
Tour de France op 4 juli in Utrecht is, 
mag het Tourspel van T.S.C. Aan de 
Wielen uit Aarle-Rixtel ook dit jaar 
niet ontbreken op het activiteitenpro-
gramma.

Naast het voorspellen van de beste 
vijftien renners en de winnaars van de 
Tour, het punten- en het bergklasse-
ment, kan men ook nu weer gokken 
om géén punten te halen. Aan het 

zogenaamde nulpunten klassement is 
een extra prijs verbonden.

Op de site www.aandewielen.nl is 
een deelnameformulier te vinden 
met daarop alle informatie. Men kan 
ook bellen naar Ton Schepers of Rini 
Daniëls, tel. 0492-382388 of 0492-
382340 en de informatie wordt aan u 
toegezonden.

Ludieke actie van BC Ganzeveer op bezoek bij BC Mixed

‘De Gouden Mattenklopper’overhandigd 
Kinderen en ouders wachten op de baanindeling van hun wedstrijd

Nadieh Koopman bij de jury

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

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

Donderdag 25 juni Donderdag 25 juni 
Italiaanse avond
19.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 juni 
Crazy summerstop met de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Zaterdag 27 juni 
Toverland met &RGteens
9.00 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

Bedovo Beachvolleybaltoernooi
t/m 28 juni
10.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

ModderDag op ‘t Heikantje
12.00 uur, Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel

KBO Kunst en Curiosa Taxatiedag
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie Kunst en Design t/m 29 juni
13.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2 Aarle Rixtel

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

Sparta’25 - Helmond Sport
18.00 uur, Sportpark ‘t Heereind,
Beek en Donk

Witte Gij Ut
19.00 uur, Erp, Keldonk en Boerdonk

Dineren bij Atelier Vonk
19.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Concert O&U met Harmonie 
Wilhelmina Glanerbrug
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

SplasH!!
20.30 uur, Beekse Brug, Beek en Donk

Zondag 28 juni 
RCL wandeltocht
7.00 uur, RCL Accommodatie, 
Provinciale weg 24, Lieshout

ATB-veldtoertocht
Grand Café Stout Aarle-Rixtel

Fietstocht Waterpoortroute
10.00 uur, Start Outdoor Laarbeek en 
Jan Visser museum, Beek en Donk

Rommelmarkt Sparta’25
10.00 uur, Heereindsestraat 10,
Beek en Donk

Brabantse Musik Fest
11.00 uur, Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel

Volleybaltoernooi Oranjebar - 
Korfbalclub Flamingo’s
11.00 uur, Oranjeplein Mariahout

Musical KiKo Ahoi
11.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

MelkSalonreis door de 
landschapskamers van de 
Janmiekeshoeve
11.00 uur, De Hei 15, Mariahout

Musical KiKo Ahoi
13.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Muziektuin watermaand concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

SplasH!!
13.00 uur, Beekse Brug Beek en Donk

Expositie ‘Verschil mag er zijn’
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

Maandag 29 juni 
Gezond Scheiden voor Kids Café
16.00 uur, Café/Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 1 juli 
Lotgenotencontactavond autisme
19.30 uur, Franciscushof, Lieshout

Donderdag 2 juli 
8e Fun Trike Treffen Laarbeek 
t/m 5 juli
Heereindsestraat 8 (KPJ terrein)
Beek en Donk

Vrijdag 3 juli
WiSH Outdoor 
19.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’,
Beek en Donk

Zaterdag 4 juli 
WiSH Outdoor 
14.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’,
Beek en Donk

Zondag 5 juli 
WiSH Outdoor 
14.00 uur, Festivalterrein ‘de Aa’,
Beek en Donk

Donderdag 25 juni Witte Gij Ut

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
Ook op uw evenement?

www.sound-light.nl


