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

Beek en Donk - Na een intensieve peri-
ode, met in totaal 32 sollicitanten, werd 
maandagavond in het gemeentehuis 
van Laarbeek Frank van der Meijden 
uit Bergeijk beëdigd als de nieuwe bur-
gervader van onze gemeente. De drie 
Laarbeekse harmonieën en het gilde 
heetten hem, samen met zijn gezin, 
welkom alvorens de officiële, drukbe-
zochte raadsvergadering begon. 

Bergeijk 
“In 2014 is Bergeijk verkozen tot de 
‘groenste gemeente van Nederland’. Dit 
jaar zit Laarbeek in de finale voor deze 
groencompetitie. Je begrijpt nu natuur-
lijk wel dat wij - met jou als burgemee-
ster - ook gaan winnen”, spreekt waar-
nemend raadsvoorzitter Frans Biemans 
Van der Meijden lachend toe. Om ver-
volgens serieus verder te gaan: “Je 
maakt een grote stap. Van wethouder 
naar burgemeester. Ineens praat je niet 
meer voor een partij, maar sta je erbo-
ven. Je zal beslissingen moeten nemen, 
die niet altijd even makkelijk zullen zijn. 
Je moet niet alleen herkenbaar zijn, maar 
ook benaderbaar. Je wordt niet alleen de 
gemoedelijke burgervader, maar ook de 
strenge handhaver. Je bent transparant, 
integer en collegiaal.”

Commissaris Wim van de Donk spreekt 
ook zijn vertrouwen in Van der Meijden 
uit als nieuwe burgervader. “Je bent 
een overtuigend persoon, hebt stevige 
benen en mengt je in de samenleving. 
Je hebt een sterk netwerk, niet alleen 
lokaal maar ook in de regio. Netwerken 
is een competentie van grote betekenis 
voor een burgervader. Je hebt indruk 
gemaakt door stevig te besturen.” De 
commissaris complementeert ook de 
raad van Laarbeek en oud-burgemees-
ters Frans Ronnes en Henk Willems voor 
de ingewikkelde tijd die zij achter de rug 
hebben. “We hebben onszelf weer her-
vonden. Er is samen hard gewerkt om 

constructief de toekomst in te kunnen 
gaan. Samenwerken is het belangrijk-
ste woord. Iedereen heeft het verdriet 
meegevoeld van hoe het is als het een 
tijdje minder gaat. Er is met zijn allen in-
tensief gewerkt aan een beter bestuurs-
klimaat. Het is aan Van der Meijden om 
deze ingeslagen weg te bewaken en te 
continueren.”

Gedrevenheid
De oud-wethouder van Bergeijk is 51 jaar 
oud, getrouwd met Lizeth en vader van 
dochters Meike en Niene. Na een lange 
periode bij Defensie te hebben gewerkt, 
maakte hij de overstap naar de lokale 
politiek. Hij was al raadslid van Bergeijk 
en ging verder als wethouder. Nu is de 
tijd gekomen voor een nieuwe stap: het 
burgemeesterschap. Van der Meijden 
wordt nu al omschreven als een zeer 
gedreven persoon en gewaarschuwd om 
niet meteen te hard van stapel te lopen. 
Loco-burgemeester en wethouder van 
Laarbeek, Joan Briels, hoopte dit de kers-
verse burgervader als les mee te geven 
door het geven van een paar gebruik-
te wandelschoenen. “Niet alleen om 
Laarbeek te verkennen, maar ook om in 
een wandelpas te starten die normaal is, 

en niet een die meteen heel hoog is. Je 
hebt altijd een helder doel voor ogen en 
kent maar één tempo: hard! Maar het is 
goed om op gezette tijden je tempo te 
matigen. Dat zal je helpen bij het bestu-
ren van de gemeente.” 

Van der Meijden roemt de gemoedelijk-
heid en gastvrijheid die Laarbeek kent. 

“Dit zijn kenmerken die bij mij passen. 
Laarbeek is een natuurrijke omgeving 
met een rijk verenigingsleven. Ik wil me 

inzetten als burgemeester om de ge-
meente vitaal te houden, maar wel met 
behoud van de identiteit die de vier dor-
pen ieder voor zich hebben. Ik heb heel 
veel zin om de komende maanden met 
iedereen kennis te maken en me te gaan 
vestigen in deze mooie gemeente”, be-
sluit hij. 

Receptie
Na de officiële raadsvergadering begon 
de drukbezochte receptie. Veel burge-
meesters, lokale en regionale politieke 
personen, familie, vrienden, verenigin-
gen, organisaties en ondernemers wa-
ren aanwezig om Frank en zijn vrouw 
de hand te schudden. De burgervader 
nam voor iedereen de tijd om elkaar te 
ontmoeten en kan terugkijken op een 
vruchtbare start in het mooie Laarbeek.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  
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Voor Laarbekenaren
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Deze week ingesloten:

Edutel/OnsBrabantNet
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

’t Verswarenhuys
Verspreiding in Beek en Donk

Frank van der Meijden beëdigd als burgemeester van Laarbeek 

Andy Marcelissen
vrijdag 1 juli - 20:30 uur

Kindervoorstelling:
Hilaria - Het Amulet

woensdag 6 juli - 14:30 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

Ik wil me inzetten als 

burgemeester om de 

gemeente vitaal te houden

De kersverse burgemeester te midden van zijn gezin

Het gilde heette Frank van der Meijden, samen met zijn gezin, welkom voor het gemeentehuis van Laarbeek 
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DANK BETUIGING

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
afdruk ringen

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

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

Een plein dat eigenlijk geen plein is, maar een gewone straat. Dat is in feite het 
Raadhuisplein. Hoe kan het dat het Raadhuisplein toch geen Raadhuisstraat ge-
worden is? Het antwoord op deze vraag ligt in het verleden toen de Koppelstraat 
nog niet verhard was en nog de Donkdijk heette. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw zetelde het gemeentebestuur van Beek en Donk nog in het Oude Raad-
huis aan het Heuvelplein. Door de toename van het aantal gemeenteambtenaren 
werd het stilaan krap in het gebouw. Het Oude Raadhuis was in 1867 in gebruik 
genomen, toen er slechts een drietal ambtenaren werkzaam waren, namelijk de 
burgemeester, de secretaris en een boekhouder voor het bijhouden van de ge-
meentefinanciën. Dus begonnen in de gemeenteraad de discussies over een nieuw 
raadhuis. Het was ook in diezelfde tijd dat het Heuvelplein flink van aanzien ver-
anderde. Midden op het plein stond namelijk de Michaëkerk, een waterstaatskerk. 
Inmiddels was verderop een nieuwe Michaëlkerk gebouwd en zou de waterstaats-
kerk afgebroken worden. Mochten de Beekse raadsleden even gedacht hebben 
dat daar wel plek zou zijn voor een nieuw groter raadhuis, de Donkse collega’s 
konden daar zeker niet mee akkoord gaan.  Dus ging men voor een Beek en Donk-
se oplossing: bouwen tussen de beide dorpsdelen in op een stuk grond gelegen 
tegenover de kort daarvoor gereedgekomen Muziektuin van harmonie O&U.

Voorlopig bleef het echter bij de wens om daar te bouwen: het was gezien het feit 
dat in de jaren dertig de economische crisis hard toesloeg, niet mogelijk de finan-
ciering rond te krijgen. Kort daarna brak ook nog eens de Tweede Wereldoorlog 
uit. Na de bevrijding werden de plannen weer van stal gehaald. Er werd zelfs op 
het betreffende stuk grond een bord geplaatst met de tekst ‘Hier komt het nieuwe 
raadhuis’. Het zou nog tot 1970 duren voordat de plannen voor een nieuw raad-
huis werkelijkheid werden. In de periode van de wederopbouw stelde men andere 
prioriteiten in het toekennen van subsidies. Intussen werden in de jaren vijftig aan 
de noordzijde van het geplande nieuwe gemeentehuis (inmiddels spreekt men niet 
meer van raadhuis, maar van gemeentehuis) woningen gebouwd en was het lo-
gisch dat de straat daar naar het nieuw te bouwen raadhuis werd genoemd. Dat 
men de naam Raadhuisplein voorstelde zou te maken kunnen hebben met het feit 
dat in die periode ook het Piet van Thielplein werd ontwikkeld. In de oorspronke-
lijke planning lag het nabij de plek waar ook het nieuwe raadhuis zou komen. Met 
het oog daarop was daar indertijd al een postkantoor gebouwd.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

RAADHUISPLEIN

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

Op de foto van vorige week 
kwamen onder andere de vol-
gende reacties binnen:

De familie op de foto is de fami-
lie Jan en Drika Brouwers – Bloks. 
Zij woonden in de Dorpsstraat in 
Lieshout waar nu bloemboetiek 
Bloemend is gevestigd, voor-
heen Staadegaard. Voor mij zijn 
het ome Jan en tante Drika. 

Groetjes, 
Gerard van den Akker

Op de foto van pagina 4 staat 
de familie Brouwers-Bloks. Deze foto is gemaakt omstreeks 1950 in de Dorps-
straat in Lieshout. De foto is gemaakt voor de machinefabriek Kusters. De familie 
Brouwers woonde tegenover 
de machinefabriek in een rijtje 
van vier arbeiderswoningen. In 
1953 is de familie verhuisd naar 
de Molenstraat. Daar is het ge-
zin verder uitgebreid naar tien 
kinderen.
 
Groeten,
J. Brouwers

Historische beelden

Monuta Magis, 
Wij zijn er voor u. 
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,

bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Tonny van der Linden

Het was hartverwarmend.

Kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun, 
medeleven en de hartverwarmende reacties, die wij hebben mogen 

ontvangen bij het overlijden van mijn vrouw, moeder en oma

RIA ENGELS – VOS

Namens haar man, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn zorgzame man, ons pap, opa en 

schoonvader

Gijs van der Linden

is voor ons een grote steun geweest. Hiervoor onze oprechte dank. 
Ook bedanken wij u voor de gift aan KWF Kankerbestrijding.

Diny van der Linden-van den Oever
Marco en Nathalie
Yvonne, Gerrit, Diana

Dankbetuiging

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Lieshout - Het lijkt erop alsof er af-
gelopen zondag een nieuw 'Liessents' 
evenement geboren is: de 'Ok-Moi-
zeepkistenrace'. Op de dag zelf liep 
heel Lieshout uit om te kijken naar 
de mooiste en snelste zeepkisten. Een 
paar dagen later gonst het nog: “Wat 
was het leuk én volgend jaar doen wij 
ook mee!”

Stukje geschiedenis 
Op internet is te lezen dat de eerste 
zeepkisten oorspronkelijk uit Amerika 
komen. Een Amerikaanse zeepfabri-
kant had met zijn kinderen de grootste 
lol met zijn zelfgebouwde mini-auto's. 
Hij maakte ze van de houten kisten 
waarin hij zijn zeep verpakte. Het 
duurde niet lang of hij liet bouwteke-
ningen van de autootjes op zijn kis-
ten tekenen. Ook verpakte hij enkele 
noodzakelijke verbindingsstukken met 
de zeep mee, zodat iedereen de au-
tootjes kon namaken. De eerste zeep-
kistenrace vond daar plaats in 1934. 
Zondagmiddag schreef Lieshout zelf 
geschiedenis met de eerste 'Ok-Moi-
zeepkistenrace' in 2016.

Spannend voor deelnemers én 
toeschouwers
De metershoge schans in de 
Dorpsstraat ziet er indrukwek-
kend uit. Het parcours is beveiligd 
met zandzakken en autobanden. 
Kortom: iedereen is vol spanning en 
het spektakel mag beginnen. Aan al-
les is gedacht: een heuse jurywagen 
met drie bekwame juryleden: Erik 
Relou, Peter Verstappen en Ton van 
den Baar. Aan hen de zware taak om 
alles op juryvlak in goede banen te 

leiden. Misschien is 'in rechte banen 
leiden' nu een betere uitdrukking. Er 
wordt gelet op snelheid en origina-
liteit. Allereerst is het de beurt aan 
de kinderen. Vervolgens mogen de 
volwassenen naar boven klimmen. 
Alle zeepkisten worden met een 
heuse bouwlift naar boven getakeld. 
Bijvoorbeeld de brandweerauto van 
Rob Swinkels en Roland Weijers. Op 
de vraag hoe lang ze aan hun kleur-
rijke vehikel gewerkt hebben, ant-
woordt Roland ad rem: “Een kratje 
of elf”. Ondertussen moet Rob nog 
bijkomen van hun race waarbij de 
wieldoppen er op de helling afknal-
den. Even later scheurt 'het bruids-
paar' Jennifer Kerkhof en Harm 
Gilsing voorbij. De onverschrokken 

Jennifer merkt kalm op: “Het stelt 
eigenlijk niets voor.” Toch kan niet 
iedere deelnemer dat zeggen. Er 
zijn enkele valpartijen en niet alle 
wagens halen zonder hulp de eind-
streep. Of komen gemakkelijk bij de 
start… Maar dat mag de pret niet 
drukken, ook niet als het begint te 
regenen. Om het leed te koelen, kan 

er wellicht een ijsje gegeten worden 
bij de ijscokar van 'De Verrassing' uit 
Beek en Donk. Of iets anders...

Voor herhaling vatbaar
De organisatie die in handen lag van 
carnavalsvereniging 'Ok-Moi' en Karel 
Huygens van 'De Koekoek' mogen 
trots zijn. “Het ziet ernaar uit dat er 

volgend jaar een vervolg komt”, ver-
telt Mariëlle Cruts, “het is zeker dat 
veel Liessentse mensen daar blij van 
worden!”

Volwassenen snelheid: 
1 De Kluskonijnen 
2 Racing Team Werchter 
3 Buurman en Buurman 

Volwassenen originaliteit: 
1 Brandweer Roland Bob 
2 Apollo 13 
3 De Beunhazen 

Volwassen pechprijs: 
Berry en de Bananen Broers

Ludieke Lieshoutse Zeepkistenrace groot succes

Het ziet ernaar uit dat er 

volgend jaar een vervolg 

komt

Het is zeker dat veel 

Liessentse mensen hier blij 

van worden!

Ludieke Lieshoutse Zeepkistenrace groot succesLudieke Lieshoutse Zeepkistenrace groot succes
Bekijk alle foto's op www.mooilaarbeek.nl! 
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 30 juni - 6 juli 2016

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

Info avonden voor Vormsel en Eerste 
Heilige Communie

Donderdag 30 juni

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 1 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Kostbaar Bloed-feest
Eucharistieviering (Duits)

15.45 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Rob van de Goor en Djinny 
Knufman

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 2 juli 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Voor alle in-
tenties die in de maand juni zijn opgeschreven 
in het intentieboek van de Lourdesgrot, Jac van 
Rossum (mged), Pastoor van Eijndhoven

Zondag 3 juli

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor 
Intenties in deze viering voor: Overleden 

begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
Hanneke van Berlo, Thijf van Ganzenwinkel 
(par), Wim van Doren en Jet Verschuren 
en overleden familie, Voor de vervolgde 
Christenen in Nigeria, Soedan en heel Oost–
Afrika, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Miet Truus en Jan van Dooren 
(Fund), Jaantje van den Berg-van Venrooij 
(mged), Loek Swinkels, Martien Poels, Ouders 
Gilsing-Migchels.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Hary Gervais, 
Pastoor Van Riel, Gerta Thijssens, Riek van 
Heugten-van den Berg en Toon de echtge-
noot, voor een zieke vriend.

Maandag 4 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 

Dinsdag 5 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Mariahout Zusters van Barmhartigheid
GEEN Eucharistieviering

Woensdag 6 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Picknick Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op dinsdag 
19 juli een picknick voor alle mensen, 
die tot hun doelgroep behoren.

Picknick
De picknick wordt gehouden op De 
Kokse Hoeve, Koksedijk 25 te Gemert 
en is bestemd voor thuiswonende 
zieken, mensen met een fysieke be-
perking en allen, die behoefte hebben 
aan wat gezelligheid en ontspanning 
en in Beek en Donk woonachtig zijn. 
Ongeacht of  men wel of geen on-
dersteunend lid is van de Nationale 
Vereniging De Zonnebloem. 

Hoort u tot deze doelgroep, dan bent 
u van harte welkom. De picknick duurt 
van 11.00 tot 14.30 uur. De vertrek-
plaatsen en bij wie u in de auto zit, 
worden  later bekendgemaakt, zodat 
men om 11.00 uur kan vertrekken. 

Als eerste wordt er een bezoek aan 
het Esdonk Kapelleke gebracht. Om 
12.00 uur staat het ontvangst bij de 
Kokse Hoeve gepland, waar geno-
ten kan worden van een heerlijke 
picknick. De Kokse Hoeve is rolstoel-
vriendelijk. Dit alles is mogelijk voor 
€10,00. 

Aanmelden
Wie aan deze picknick wil deelne-
men, kan zich tot 13 juli opgeven bij 
Maria Jansen, bereikbaar via 0492-
781734 of bij Joke Doudart de la 
Grëe, bereikbaar via 0492-462970. 
Vol is vol!

Museum Klok en Peel
Op 21 juni heeft de Zonnebloem 
een bezoek gebracht aan het muse-
um Klok en Peel en zoals op de foto 
te zien is, hebben zij genoten van dit 
uitstapje.

De Zonnebloem bracht dinsdag 21 juni een bezoek aan het museum Klok en Peel in Asten

Vrijwilligerspenning voor Antoinette van Loosdregt 
Lieshout - Afgelopen weekend ontving 
Antoinette van Loosdregt-Swinkels 
uit Lieshout uit handen van wethou-
der Briels de Vrijwilligerspenning 
Laarbeek ter gelegenheid van 
haar afscheid als bestuurslid van 
Toneelvereniging De Vriendenkring. 

Oprichting toneelvereniging
Begin september 1988 ontstond bij en-
kele mensen in Lieshout het idee om 
een toneelvereniging op te richten. Eén 
van hen was Van Loosdregt. Op 1 no-
vember 1988 werd Toneelvereniging 
De Vriendenkring Lieshout officieel op-
gericht. De vereniging telt momenteel 
zo’n 130 leden, waaronder een groot 
aantal steunende leden. Het aantal op-
voeringen is gestegen naar negen per 
jaar en elk hiervan is uitverkocht. Ook 
in de regio is de populariteit stijgende; 
de bezoekers komen van heinde en 
verre. In 2014 heeft ‘De Vriendenkring’ 
de Cultuurprijs Laarbeek gewonnen. 

Diverse functies
Van Loosdregt is vanaf het begin be-
stuurslid geweest tot 27 november 
2015. In die 27 jaren heeft zij diverse 
functies vervuld. Ze was zowel secre-
taris, penningmeester als voorzitter. 
Daarnaast maakte zij zich verdien-
stelijk bij het grimeren van de spe-
lers. Bovendien heeft de gehuldigde 
ook vaak geschitterd in diverse rol-
len tijdens toneelvoorstellingen. Van 
Loosdregt heeft haar bestuursfunctie 
neergelegd maar blijft wel actief lid van 
de vereniging. 

Uitreiking
Van Loosdregt werd onderscheiden 
met de Vrijwilligerspenning tijdens de 
jaarlijkse feestavond van de toneelver-
eniging, nadat het bestuur haar in het 
zonnetje had gezet en haar waardering 
had uitgesproken voor haar inzet en 
verdiensten. 

Antoinette van Loosdregt ontvangt de Vrijwilligerspenning
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Iedere week plan ik exact waar ik 
het komende weekend naartoe wil 
gaan. Op donderdagavond woon ik 
de dienst bij ten huize van de Zusters 
van Barmhartigheid in Mariahout, niet 
louter voor de inhoud maar voor de 
gratis koffie achteraf. Vrijdagavond zing 
ik uit volle borst mee met liederentafel 
’t Nachtpitje bij De Tapperij. Met mijn 
zwoele stem geef ik ‘m van Jetje en 
stuur de ene na de andere vocale 
expressie de ether in. 

Op zaterdag ga ik vroeg uit de veren 
om ’s morgens de eucharistieviering 
in het Missieklooster te bezoeken. 
Vroom bid ik het ene na het andere 
liturgische gebed. De Duitse zusters 
kijken me vredelievend aan, uit 
goedertieren doneer ik een extra euro 
in het offerblok. Als jaknikkers gaan 
de nonnenkapjes op en neer. Nadat ik 
mijn korte broek heb aangetrokken, 
wordt de ene na de andere smash-bal 
over het net geslagen. Het gele zand op 
het Heuvelplein kruipt overal waar het 
niet moet gaan zitten, de eerste prijs 
gaat niet naar team Skauwe. Tussen dit 
sportieve evenement en het volgende 
gebeuren spoed ik me naar huis om 
boodschappen te doen, de auto te 
wassen en het  gras te maaien. Een wijs 
man zei eens: ‘Maaie en meste, dan 
groeit het gras het beste’. Na uitgebreid 
badderen strijk ik in mijn beste kloffie 
neer in de kerkbanken van de Onze 
Lieve Vrouw van Lourdeskerk om mee 
te mompelen met de schaarse menigte 
die dit programma-onderdeel ook op 
de zaterdagagenda heeft staan. Nu kan 

ik kiezen uit muziek bij de Beekse Brug 
of diverse bands van regionale afkomst 
tijdens het Roekenrock. Veelzijdig als ik 
ben, besluit ik beide avonturen aan te 
gaan. Gezellige drukte, glaasje gerstenat 
erbij, mee blèren met de meute, dansen 
met die volle meid met dito jetsers, niets 
menselijks is P. Skauwe vreemd. Slapen 
doe ik jammer genoeg alleen.

Zondagmorgen kijk ik naar buiten waar 
de zon hoog aan de hemel staat. 
Zo hoog dat deze uit het zicht blijft 
door de laaghangende bewolking. 
Juni Watermaand, dat is waar 
ook. Op de stalen ros begeef ik 
me naar De Brabantse Kluis, 
waar het Musik Fest afgelast 
is. Snel naar de Muziektuin, 
bijna hetzelfde effect. Mijn 
zelfgebouwde supersonische 
zeepkist schiet met een 
rotvaart de nagenoeg 
verticale spekgladde 
helling in hartje Lieshout 
af. Door nog onbekende 
oorzaak vlieg ik tegen de 
stoeprand met als gevolg 
een dikke enkel, kapotte kop 
en bloedneus. Toch nog enkele 
exposities in de Klokkengieterij 
en het Oude Raadhuis bekeken 
om vervolgens naar SplasH te 
gaan. Ik aanschouw hoe het vlot van 
O&U tijdens de botenparade 
evenals het Anker nog net van 
de verdrinkingsdood gespaard 
blijft. Ik ben kapot, bekaf. Het 
weekend is gewoon een dag te 
kort.

Een dag te kort Volgens P. Skauwe
COLUMNCarnavalsprinsen Laarbeek blikken terug op bijzonder jaar

“Blijf jezelf, dat is het belangrijkste van alles!”

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - De carnavalsprinsen van 
Laarbeek kwamen bij elkaar voor een 
biertour om de onderlinge carnavals-
banden te verstevigen.

Bekendmaking
De meeste prinsen horen al ruim van 
tevoren dat ze worden uitverkoren om 
tot prins benoemd te worden. Maarten 
Brouwers, prins van de Roapers, 
hoorde het zelfs al in mei 2015. “De 
laatste week voor de prinsonthulling 
was het moeilijkst”, vertelt Maarten, 
“omdat dan wordt geprobeerd om je 
uit te horen.” Voor Erik, prins van de 

Teugelders in Beek en Donk, ontstond 
een moeilijk moment toen hij vlak voor 
de carnaval op een concert was in 
Beek. “Toen ik binnenkwam riepen ze: 
‘Ha Luukske’, gelukkig keek ik meteen 
om, zogenaamd om te zien wie er op 
dat moment de zaal binnen kwam.”

Ook in Aarle-Rixtel werd het op het 
laatst erg moeilijk voor John van der 
Linden om niet door de mand te val-
len, omdat iedereen toespelingen 
maakte. Hein Gilsing uit Mariahout 
kende dit probleem helemaal niet. In 
zijn dorp heeft hij er helemaal geen last 
van gehad dat er iemand op uit was 
om hem uit zijn tent te lokken. 

Mooie dagen
Alle prinsen hebben de carnavalsda-
gen als in een roes beleefd. Erik vertelt 
dat alles tijdens de dagen leuk op hem 
overkwam: “Zelfs de carnavalsviering 
in de kerk was prachtig en de grappen, 
die door de pastoor gemaakt werden, 
droegen bij tot een perfect begin van 

de carnaval.” John vult aan: “Elke ac-
tiviteit heeft zijn eigen hoogtepunt. 
Het is altijd leuk en iedereen loopt de 
benen uit het lijf om het leven voor de 
prins zo gemakkelijk mogelijk te ma-
ken.” Nog steeds geniet Hein van zijn 
status. ”Zelfs tijdens een gewone ver-
gadering, die niets met carnaval van 

doen heeft, word ik aangesproken met 
Hoogheid”, vertelt Hein. Ook Maarten 
heeft de verschillende activiteiten tij-
dens de carnavalsdagen allemaal als 
erg leuk ervaren.

Meer inspraak
De verhalen komen even tot een stop 
als de ober met het bier komt. De 
nieuwe, door fusie verworven, bieren 
komen ter tafel en worden door deze 
kenners alom geprezen. Op de vraag 
of er nog nieuwe ideeën zijn ontstaan 
tijdens de carnavalsdagen van dit jaar, 
antwoordt Hein dat er in Mariahout 
‘nu heel duidelijk is gekozen om de 
prins zijn eigen adjudant te laten kie-
zen’. Was vroeger de opvolging ge-
regeld bij de carnavalswetten, nu is er 
meer inspraak. Ook is ervoor gekozen 
om de carnavalsdagen wat eerder te 
starten, zodat de activiteiten beter 
kunnen worden gespreid. Een nieuw 
onderdeel in Beek en Donk is dat de 
prins de in aanbouw zijnde carnavals-
wagens al vóór de optocht krijgt te 
zien. De ‘wagenschouw’ is volgens Erik 
prima bevallen. 

De sfeer tussen de vier prinsen is pri-
ma, hetgeen blijkt uit deze spontane 
samenkomst buiten de verenigingen 
om. Gevraagd naar een goede raad 
voor toekomstige prinsen, roepen ze 
als uit één carnavalsmond: “Blijf jezelf, 
dat is het belangrijkste van alles.”

Iedereen loopt de benen uit 

het lijf om het leven voor 

de prins zo gemakkelijk 

mogelijk te maken

Eindelijk! Gijs zijn haar mag eraf!
Beek en Donk – Een bijzonder mo-
ment afgelopen week in Beek en 
Donk. Gijs van der Avoird doneer-
de zijn haren voor het goede doel 
Stichting Haarwensen.

Haren ‘sparen’
Na twee jaar sparen is het zover. Gijs 
zijn haar is lang genoeg om te done-
ren. Gijs is negen jaar oud en zit in 
groep 5 van basisschool 't Otterke. 
In groep 4 besloot hij zijn haar te la-
ten groeien voor het goede doel. Het 

viel niet altijd mee. Gijs legt uit: “Elke 
dag mijn haren borstelen was soms 
wel vervelend en pijnlijk. En als je 
haar nat is, duurt het best lang voor-
dat het weer droog is. Verder werd 
ik vaak voor een meisje aangezien. 
Maar daar zat ik niet echt mee.”

Bijzonder moment
En toen was het zover; Gijs zijn ha-
ren mochten eraf! Helemaal blij was 
Gijs. Samen met Wieteke van Kapper 
Jansen zocht hij een stoer jongens-
kapsel uit. Nadat het haar goed was 
gewassen, maakte Wieteke allemaal 
kleine vlechtjes. Dit deed zij om er-
voor te zorgen dat er zo lang mogelij-
ke haren van Gijs konden worden op-
gestuurd. Vervolgens knipte Wieteke 

een mooi model en natuurlijk vergat 
ze de gel niet.
 
Stichting Haarwensen
Gijs stuurt zijn haar zelf op naar 
Stichting Haarwensen. Daar maken 
ze pruiken van echt haar voor zieke 
kinderen. Een heel goed doel dus! Het 
komt niet zo vaak voor dat een jon-
gen zijn haar doneert. Maar dat kan 
dus wel. Chapeau Gijs!

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

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

GRATIS
AIRCO CHECK

AIRCO ONDERHOUD
MET ANTI-GEURBEHANDELING

VAN € 158,00 VOOR  € 99,00

Gijs 'voor' Gijs 'na' De haarvlechtjes die Gijs doneert
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Meer info en tickets:    www.oltm.nl

Openluchttheater Mariahout

voorstelling vinden tal van ontmoetingen plaats en 
de meest doldwaze personen verschijnen ten tonele. 
Entree € 5,00 (inclusief ranja)

Donderdag 14 juli 14:00 en 19:00 uur

     Musical groep 8
Eenbes Brede school Bernadette

Het laatste jaar van Eenbes Brede school Bernadette 
kun je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, dat 
moet je afsluiten met een klapper! Ook dit jaar presen-
teert groep 8 van Eenbes Brede school Bernadette de 
schoolmusical. Gratis entree!

Vrijdag 15 juli 20:00 uur

Bløf in concert
Uitverkocht

De band die baadt in gouden en platina platen, onder-
scheidingen en awards heeft eigenlijk geen introductie 
nodig. Gedreven en gepassioneerd als altijd laat BLØF  
een dwarsdoorsnede horen van hun inmiddels zeer 
omvangrijke oeuvre. Het concert is uitverkocht, er zijn 
geen tickets meer verkrijgbaar.

Vrijdag 1 juli 20:30 uur

Andy Marcelissen
verstand op nul 

Tonprater, conferencier en dichter des Larielands. Een 
humorist in hart en nieren. Er is niemand die met zo 
veel woorden zo weinig kan zeggen als Andy Marcelis-
sen. Kassa € 18,00

Woensdag 6 juli 14:30 uur

     Het Amulet
Hilaria

Dit zelfverzonnen sprookje gaat over een wijze oude 
kluizenaar, die een eeuwenoud magisch amulet bezit. 
Bij deze voorstelling kun je lekker griezelen, maar valt 
ook heel veel te lachen.  Entree € 5,00 (inclusief ranja)

Woensdag 13 juli 14:30 uur

     Loop di Loup(e)
Fabela Rozo

Een knotsgekke interactieve en muzikale voorstelling, 
waarin humor en filosofie hand in hand gaan. In de 

Andy Marcelissen
20:30u - Verstand op nul

Het Amulet
14:30u - Hilaria

Loop di Loup(e)
14:30u - Fabela Rozo

Musical groep 8
14:00 & 19:00u - Brede school Bernadette

Bløf
20:00u - Concert

Ieuw! Raar 
14:30u - Koekepeer

De Zomerton
20:30u - Lachend de zomer in

Sneeuwwitje & The Dwarfs
19:00u - Toneelvereniging Mariahout  

Reus van een neus
14:30u - Theatergroep De Kersouwe

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  
 
Ten Blakke
13:30u - Seniorenmiddag

Sneeuwwitje & The Dwarfs
14:30u - Toneelvereniging Mariahout  

Boomwhakalaa!!
14:30u - Drumdrumdrum.nl

Pearl Jamming 
20:30u - Pearl Jam Tribute

Dirk Scheele
14:30u - Op vakantie

Rob Scheepers
20:30u - Schroot

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
14:30u - Toneelvereniging Mariahout

Hotel Dracula
20:00u - Toneelvereniging Mariahout
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Theaterprogramma 2016
Openluchttheater Mariahout is één van de mooiste natuurtheaters van Nederland. Elk jaar zijn er in het 

voorjaar en in de zomer volop kindervoorstellingen, toneel, muziekconcerten en cabaret.
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Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – Dorpsraad Beek en 
Donk bestaat op 1 juli officieel vijf 
jaar en laat dit niet ongemerkt voor-
bijgaan. De afgelopen jaren heeft de 
Dorpsraad al vele leefbaarheidsinitia-
tieven voor de burgers gerealiseerd.

Initiatieven
Het dagelijks bestuur, bestaande uit 
voorzitter Wies Rooijakkers, penning-
meester Willem de Koning en secre-
taris Harry Fransen blikt  terug op vijf 
fantastische jaren, met projecten waar 
zij meer dan trots op zijn, zoals de 
Laarbeekse Buurtbus, het zoutstrooi-
project en het AED-netwerk. Wies 
vertelt: “Met financiële steun van de 
Dorpsraad worden initiatieven van de 
burgers tot werkelijkheid gemaakt.” 
Willem vult aan dat ook de Muziektuin 
met behulp van financiële steun van 
de Dorpsraad opgeknapt is. Omdat 
de locatie voor iedereen toegankelijk 
moest zijn, is er zelfs een nieuwe brug 
verwezenlijkt. Het bestuur spreekt 
over de vele initiatieven die zij met de 
Dorpsraad hebben bewerkstelligd.
Initiatieven – die voor de gemeen-
schap van belang zijn – worden door 
inwoners en verenigingen ingediend. 
De voorstellen worden voorgelegd 
aan de Dorpsraad, die zich er dan over 
buigt en beslist om wel of geen finan-
ciële bijdrage toe te kennen. Nadat 
een initiatief tot een goed einde is ge-
bracht, wordt er een aparte stichting 

opgezet. De Dorpsraad is geen uitvoe-
rende partij meer, maar blijft met de 
stichting verbonden. 

Collectes
Een ander succesvol project van de 
Beek en Donkse Dorpsraad is de tot-
standkoming van een gezamenlijke 
collecte. Willem vertelt: “Een groot 
voordeel van dit initiatief is dat er maar 
één collectant aan de deur komt.” 
Prettig voordeel was dat de opbrengst 
van deze collecte ook nog eens ruim 
10% meer heeft opgebracht dan alle 
losse collectes bij elkaar. De omliggen-
de dorpskernen willen dit voorbeeld 
overnemen en worden hierbij onder-
steund door de leden van de stichting, 
die door de Dorpsraad is opgericht. 
De dorpskernen uit Laarbeek hebben 
jaarlijks overleg met elkaar, maar ook 
met de gemeente om initiatieven uit 
te wisselen. “Het wiel wordt niet iede-
re keer opnieuw uitgevonden”, aldus 
Wies.  

Cadeau
De Dorpsraad laat het 5-jarig bestaan 
niet ongemerkt voorbijgaan. In samen-
werking met het MuziektuinPodium 
staan op zondag 25 september fes-
tiviteiten op het programma. Wies 
verklapt alvast één belangrijk detail: 
“De Dorpsraad biedt de bevolking 
van Beek en Donk een cadeau aan.” 
“Wat dit is, blijft nog een geheim”, 
vult Willem aan. Koninklijke Harmonie 
Ontspanning & Uitspanning luistert 

deze dag muzikaal op. Het wordt een 
feestmiddag voor zowel jong als oud. 

Toekomstvisie
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar 
kan het dagelijks bestuur concluderen 
dat zij, met de gehele Dorpsraad, het 
goed hebben gedaan. De inmiddels 
75-jarige bestuursvoorzitter Wies heeft 
aangegeven om de voorzittershamer 
door te willen geven aan de nieuwe 

generatie. Echter blijft Wies wel actief 
als bestuurslid. Ook penningmeester 
Willem de Koning geeft aan zijn werk-
zaamheden te beëindigen. Verjongen 
en vernieuwen zijn de belangrijkste 
eigenschappen voor de nieuwe be-
stuursleden. Het bestuur spreekt ook 
de hoop uit om een grotere achterban 
te krijgen, zodat de werkzaamheden 
beter gespreid kunnen worden. Ze wil-
len in de toekomst gaan werken met 

werkgroepen, zodat het voor iedereen 
minder druk is en tijd kost. 

Heb je interesse in een functie bij 
de Dorpsraad of wil je meer in-
formatie? Neem dan gerust con-
tact op met Wies Rooijakkers, via 
wrooijakkers@onsbrabantnet.nl of 
06-53713320.

Door: Emmy Pero

Kindervrijmarkt in combinatie met Muziektuinconcert succesvol

Dorpsraad Beek en Donk viert 5-jarig bestaan 

“We zijn trots op wat we gerealiseerd hebben”

Het dagelijks bestuur van Dorpsraad Beek en Donk. Vlnr. Willem de Koning, Harry Fransen en Wies Rooijakkers

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

Beek en Donk - In de Muziektuin 
in Beek en Donk werd zondag 26 
juni een unieke combinatie uitge-
probeerd. De eerder door het weer 
getorpedeerde kindervrijmarkt op 
Koningsdag, werd afgelopen zon-
dag in de muziektuin alsnog een 
succes. 

Belofte
De organisatie hield haar woord om 
een andere datum voor de zomer-
vakantie te prikken. Een 20-tal kin-
deren boden, met hulp van de aan-
wezige ouders, hun overbodige of 
ontgroeide spulletjes te koop aan. 

Combinatie
Voor het eerst werd een muziek-
tuinconcert gecombineerd met 
een andere activiteit, in dit ge-
val de kindervrijmarkt. Iedereen 
vond de combinatie met het 

MuziektuinPodium een goede 
keus. De sfeer was erg goed.

Applaus
Seniorenkoor St. Joachim uit Beek 
en Donk en de Zwarte Fanfare uit 
Aarle-Rixtel kregen ook van de 
jongste gasten een verdiend ap-
plaus. Dat er vanwege een stortbui 
een vroegtijdig einde kwam aan de 
vrijmarkt mocht de pret niet druk-
ken. De kinderen en ouders hebben 
een leuk evenement gehad. 
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Uitleg van recept:

Verwarm de oven op 220 graden. 
Snijd de rode uien in ringen 
en bak 2 minuten in een klein 
beetje olie in een pan. Schep 
de ui uit de pan. Haal het 
velletje van de saucijzen en 
bak het vlees in de pan rul, 
voeg na een paar minuten 
de champignons kort toe. 
Halveer het Turks brood en be-
strijk de snijkant met de pizzasaus. 
Verdeel het vlees, champignons en de rode uien er over. 
Halveer de tomaatjes en de mozzarella en leg ook op de 
pizza. Bak de pizza 15 tot 20 min in de oven. Verdeel 
daarna de verse blaadjes basilicum er over. Bon appetit! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Pizza van Turks brood

Verwarm de oven op 220 graden. 

strijk de snijkant met de pizzasaus. 

Ingrediënten
1 groot Turks brood1 blik pizzasaus a 400 gr 2 rode uien

125 gr champignons150 gr mozzarella (mini)200 gr magere runder saucijs
250 gr cherrytomaatjesverse blaadjes basilicum1 el olijfolie

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Door weersomstandigheden een 'te water lating' ipv een 
installatie van de burgemeester.

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Gerry VerhoevenBen Swinkels

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Gerry Verhoeven

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

SudokuHard

7 5

8 5

2 8 5 3

9 6 2 3

4 3 9

6 2 7 8

6 8 4 7

1 2

1 4

Puzzle #139063

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AANVALLER
AFTRAP
ARBITER
BELGIE
BEROEP
BLESSURE
BONDSCOACH

BUITENSPEL
DOELPUNT
DOELTRAP
ELFTAL
EUROPA
FINALE
FLUITJE

GEEL
GELIJKSPEL
INTERLAND
KAMPIOENSCHAP
KEEPER
ORANJE
PARIJS

ROOD
STRAFSCHOP
TRAINING
VOETBAL
VOORZET 
WEDSTRIJDEN
WISSEL

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

KAMPIOENSCHAP WEDSTRIJDEN BONDSCOACH
BUITENSPEL GELIJKSPEL STRAFSCHOP
AANVALLER INTERLAND BLESSURE
DOELPUNT DOELTRAP TRAINING
ARBITER FLUITJE VOETBAL
VOORZET AFTRAP BELGIE
BEROEP ELFTAL EUROPA
FINALE KEEPER ORANJE
PARIJS WISSEL GEEL
ROOD

Eet smakelijk!

www.daphnevanleuken.com
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Regen deert reggaefestival niet

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - Het Lowman festival 
was ondanks de slechtere weersom-
standigheden een succes. Na een re-
genachtig begin van de middag brak 
de zon alsnog door en wisten steeds 
meer mensen hun weg te vinden naar 
het festival. De vrijwilligers van het 
festival hebben er met de hulp van 
Jongerencentrum OJA en basisschool 
De Driehoek een leuk en laagdrem-
pelig festival van gemaakt. Degene 
die er afgelopen zondag niet bij was, 
doet er niet slecht aan volgend jaar 
zeker eens een kijkje te nemen aan 
de Schoolstraat te Aarle-Rixtel, bij het 
OJA.

Samenwerking
De samenwerking met De Driehoek en 
OJA verliep goed. Op het terrein van 
de basisschool stond een heuse markt 
opgesteld waar onder andere kleren te 
koop waren. In een van de kraampjes 
staat Karlijn Strick kleedjes en T-shirts 
te verkopen: “Mijn broer Frank Strick 
zit mee in de organisatie van dit fes-

tival. Vorig jaar heb ik meegeholpen 
met eten maken voor het festival. Wij 
hebben de shirts van de crew hier ge-
maakt en er kwam de vraag om die 
hier te verkopen. Nu sta ik hier met de 
spullen van het bedrijfje van mijn man. 
Ik vind het vooral heel leuk om hier 
in Aarle-Rixtel te staan op Lowman. 
Het is een heel leuk en gezellig festi-
val. Jong en oud komt hiernaartoe om 
te genieten van de mooie muziek. En 
als ik er dan nog wat kleren en kleden 

kan verkopen, is dat natuurlijk mooi 
meegenomen”, aldus Karlijn, van 
Rapid Needle. Haar producten en ate-
lier kan je ook online terugvinden op: 
www.wijborduren.nl. 

Het draait om de muziek
Naast het marktplein waren er ook een 
springkussen en tekeningen voor de 
jeugd. En werd er volop aan de dor-
stige en hongerige inwendige mens 
gedacht. Maar het draaide uiteraard 
om de muziek. Die werd verzorgd 
door Vreemde Vogels, The Upsessions 
en Super Natural Selection. Vreemde 
Vogels combineert reggae met strakke 
Nederlandstalige rap. De band heeft 
zijn eigen bijzondere stijl. Uniek maar 
zeer geschikt voor een breed publiek. 
De vibe van Vreemde Vogels wordt 
zowel in de hiphop- als in de reg-
gaescene erg gewaardeerd. Jong en 

oud danste zondag vrolijk mee. De 
band, die nu zo’n twee jaar bestaat, 
heeft al op talrijke podia gestaan in 
Nederland en België. Vreemde Vogels 
is ook in onze omgeving al goed be-
kend. De single ‘Klaar met je’ heeft 
weken op nummer één gestaan in de 
Powercharts van Omroep Helmond. 
Super Natural Selection is een roots 
reggae band uit Gelderland en bestaat 
uit maar liefst elf leden. De vaste leden 
maken al sinds 2002 samen muziek en 

spelen hoofdzakelijk eigen nummers, 
in het Engels, Nederlands en Sranang 
Tongo. In 2013 verscheen hun de-
buutalbum, nog geen jaar later ge-
volgd door een tweede album. Super 

Natural Selection speelde op Lowman 
krachtige roots reggae met lekkere 
grooves, melodieën en indrukwekken-
de gitaarsolo’s. The Upsessions brengt 
Jamaicaanse muziek uit de jaren 60/70 
sinds 2005 opnieuw tot leven brengt. 
Een strakke en swingende ritmesectie 
met vuige orgelthema’s, blazerssectie, 
mooie meerstemmige zang en catchy 
melodieën maken the Upsessions tot 
een bijzondere band met een unie-
ke en zeer herkenbare sound. Al tien 
jaar achtereen touren the Upsessions 
door heel Europa. In hun kenmerken-
de groen-gele trainingspakken stond 
de enthousiaste ska/reggaeformatie 

ook al op grote Nederlandse festivals 
als Lowlands en De Zwarte Cross. Op 
Lowman wisten ze het publiek ook 
weer te begeesteren.

Het was een geslaagd festival 
Toen de laatste band begon te spelen, 
begon het weer wat te regenen. We 
hebben toen de tenten dichter bij het 
podium gezet en iedereen heeft ook 
nog van de laatste tonen kunnen ge-
nieten. Ondanks het weer dat af en 

toe een beetje te wensen over liet, 
was het al met al zeker een geslaagde 
dag. Volgend jaar zal het festival ze-
ker weer georganiseerd worden. "We 
mikken op de laatste zondag van juni, 
maar je weet natuurlijk nooit honderd 
procent zeker of dat ook lukt. Je moet 
ook rekening houden met andere 

activiteiten. Maar we zijn zeker blij dat 
we iets leuks kunnen organiseren voor 
de mensen van Laarbeek”, aldus een 
enthousiaste Marlon Kicken. Extra in-
formatie over het festival vind je op de 
website www.lowmanfestival.nl  of op 
de de Facebookpagina’s van Lowman 
of van OJA. 

Jong en oud komt hier-

naartoe om te genieten 

van de mooie muziek
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Badkuipenrace Aarle-Rixtel

terugblik juni watermaand

Juni Watermaand werd in Laarbeek en Helmond mede mogelijk gemaakt 
door de organisatie van de volgende evenementen:

Feestelijke oplevering processiepark • Drakenbootfestival • Laarbeekse wandeltweedaagse • 
Kikkerconcert • Natuurmarkt • Waterbaan • Laarbeekse Open Tuinenroute • Schoonmaakactie 
kanaalbodem • Scholen- en dorpszeskamp KPJ • Film Kouwenbergs Kerkje • Badkuipenrace 
• Carat Concerten • Open dag natuurtuin de Robbert • SplasH!! • Beachtoernooi Bedovo • 

Muziektuinconcerten • KiKo Voorstelling • Fietstocht Waterpoort route • Wandeltocht 
Runnersclub Lieshout • Leren vissen bij Hengelsportvereniging Het Geduld • 
Wandelroute Torrenven

Laarbeekse Wandeltochten

beachvolleybal toernooi

IVN Kikkerconcerten

Modderdag

Juni Watermaand bedankt 

al haar sponsoren, betrokken 

organisaties en bezoekers!
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Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Aan de Dijkstraat 
tussen sluis 6 en de brug naar 
Gemert vond afgelopen weekend 
SplasH!! plaats. Op zaterdagavond 
was er muziek van een leuk bandje. 
Op zondag was er een keur aan ac-
tiviteiten georganiseerd op en rond 
het kanaal. Van ganzen vissen tot 
grabbelton en een carnavalsoptocht 
over het water.

Extra dimensie
Natuurlijk ben je bij alles wat je 
buiten organiseert afhankelijk van 
de weergoden. En die waren er 
het afgelopen weekend duide-
lijk niet bij met hun gedachten. 
Carnavalsvereniging De Teugelders 
uit Beek en Donk hield zaterdag 25 
juni en zondag de 26e de elfde edi-
tie van SplasH!! (voorheen OLTTK). 
Dat stond helemaal in het teken van 
Juni Watermaand van de gemeente 
Laarbeek. Op zaterdagavond vond 
de opening plaats in de vorm van 
een muzikale feestavond. “Het was 
gezellig druk. De band Five4you 
zorgde voor mooie muziek. De 
aanwezigen hebben er een mooie 
avond van gemaakt”, aldus Emmie 
Raaijmakers van De Teugelders. 
“Wij organiseren SplasH!! nu voor 

de elfde keer. Maar dit jaar hebben 
we een extra dimensie gegeven 
aan het weekend. We hebben een 
heuse carnavalsoptocht over het 
water georganiseerd. De Dijkstraat 
wordt in de volksmond ook wel de 
Paardendijk genoemd. Vroeger wer-
den schepen door paarden voort-
getrokken. Dat deden teugelders. 
In het eerste huis aan de Dijkstraat 
woonde vroeger ook een teugelder. 

Vandaar dat deze plek uitermate ge-
schikt is voor onze optocht over het 
water,” legt Guido Klessens uit. 

Zwanen vissen
Die optocht vond zondag plaats. 
De opening van de alternatieve car-

navalsoptocht werd vanwege het 
weer dertig minuten uitgesteld. De 
wethouders Greet Buter en Joan 
Briels lieten zich niet onbetuigd. Zij 
openden de optocht en werden in 
hun kano tot op hun hemd nat. Er 
deden zo’n twintig vaartuigen mee 
met de optocht. Gelukkig brak later 
op de middag de zon weer door en 
hebben jong en oud van de vele ac-
tiviteiten genoten. In de tent werd 
in een natje en een droogje voorzien 
en de muziek schalde over het wa-
ter. Er was ook volop aan de jeugd 
gedacht. Die was druk bezig met het 
zwanen vissen. Daarnaast was er een 
Watermaand-grabbelton en konden 
ze kleurplaten maken. “Ondanks 
het slechtere weer was het een heel 
leuk weekend. We zijn alle vrij-
willigers en deelnemers uitermate 
dankbaar voor hun medewerking en 

inzet. Wij hebben ervan genoten en 
de bezoekers zonder twijfel ook”, 
besluit Raaijmakers. 

Volgend jaar is SplasH!! er tijdens 
de Juni Watermaand zeker weer bij. 
Hopelijk met iets beter weer, maar 
zeker weer met een enthousiaste 
organisatie en met al even enthousi-
aste deelnemers en bezoekers. Voor 
extra informatie over de organisatie:  
www.teugelders.nl. 

KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL
KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL

www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand
Bij SplasH! draait alles om (regen)water

Een extra dimensie dit jaar: 

een heuse carnavalsoptocht 

over het water
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‘It don’t mean a thing if it aint got that swing’

Kom BBC-jazz beleven bij Grand Café Stout

BBC Jazz

Aarle-Rixtel - Ook toe aan een 
avondje heerlijk relaxen, lekker 
bijkletsen en genieten van jazzy en 
swingende muziek? Een heerlijk 
gevoel wat je daadwerkelijk ook 
kunt beleven tijdens het optreden 
van BBC-jazz in Aarle-Rixtel.

Op zaterdagavond 2 juli verzorgt 
de BBC-jazz uit Beek en Donk op 
het terras van Grand Café Stout te 
Aarle-Rixtel een bijzonder optre-
den. Dit keer brengt de BBC-jazz 

diverse lekker in het gehoor liggen-
de muziekstukken ten gehore. Het 
repertoire van de BBC-jazz heeft 
voor dit optreden een hele veran-
dering ondergaan; niet zozeer de 
stijl is anders, er worden ook een 
aantal nieuwe nummers gespeeld. 
 
Gevarieerd programma
Bij een jazzband horen natuur-
lijk zowel klassieke als moder-
ne bluesthema’s. Met de slogan 
die past bij de optredens van de 

band onderschrijft zij haar mu-
zikale ambitie: ‘It don’t mean 
a  thing  if  it  aint  got  that swing’. 
Ook nu kan het publiek weer ge-
nieten van een zeer gevarieerd op-
treden, waarin vele solisten zorg-
dragen voor een extra sfeervolle 
avond.

Aanvang om 20.30 uur in Grand 
Café Stout, de toegang is gratis.

Gallery Berkendijkje drie weekenden lang in teken van 
'Lucht, land en water'

Expositie Brabantse landschaps-
schilder Martin van den Hurk
Beek en Donk - Onder de titel 'Lucht, 
land en water' exposeert Martin van den 
Hurk in Gallery Berkendijkje in Beek en 
Donk een doorsnede van zijn oeuvre 
aan olieverfschilderijen. De expositie is 
gratis te bezoeken op zaterdag 2, 9 en 
16 juli en zondag 3, 10 en 17 juli 2016. 
Telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

Geboren Eindhovenaar Van den Hurk is 
van jongs af aan gefascineerd door de 
natuur. "Een belangrijk deel van mijn 
leven probeer ik onze prachtige land-
schappen, imposante luchten en wisse-
lende weersomstandigheden en wat die 
met mij doen op schildersdoek te van-
gen", aldus de kunstenaar. 

Eigen stijl
De natuur was en is zijn thema, olieverf 
zijn materiaal. Beiden is Van den Hurk 
een leven lang trouw gebleven. Tot 
op de dag van vandaag. Geïnspireerd 
werd de landschapsschilder ondermeer 
door de Latemse school en bevriend 
kunstenaar Teun Gijssen. Van den Hurk 
volgde colleges aan de Eindhovense en 

Antwerpse kunstacademies en lessen 
van de kunstenaars Kees Timmering, 
Huub van Baar en Louis van den Beesen. 

Sfeer en kleur
In beschouwingen wordt van den Hurk 
betiteld als een schilder van sfeer en ie-
mand die zich vooral uitdrukt in kleur. 
"Martin van den Hurk kent geen peri-
oden", aldus critici, "omdat elk schilderij 
op zichzelf een periode is". "In de luch-
ten legt hij herscheppend zijn eigen vuur. 
De innerlijke gloed van zijn gemoed 
kan men aanvoelen in menig werk". 
Andere recensenten spreken van iemand 
met een herkenbare, zeer persoonlijke 
signatuur.

Terugblik en recent werk
Van den Hurk heeft diverse tentoon-
stellingen op zijn naam staan. In Gallery 
Bekendijkje blikt de - inmiddels al ruim 
dertig jaar in Helmond woonachtige - 
kunstenaar nog één keer terug op zijn 
oeuvre en toont tevens zijn meest recen-
te werk. 

De fi nale is in zicht

Mariahout behoudt voorsprong 
in Dorpenbattle 
Mariahout - Mariahout gaat de fina-
le van de Dorpenbattle, ondanks een 
succesje van Lieshout, met een voor-
sprong in. Afgelopen week zijn nog 
twee battles uitgevochten. Twee kan-
sen voor Lieshout om de achterstand 
in te halen, maar met een keer winst 
en een keer verlies is dat niet gelukt.

De korfbalclub Flamingo’s en Basketball 
Club Lieshout vochten het uit in een 
wedstrijdje vrije worpen. Met twee to-
taal verschillende tactieken ontweken 
de twee clubs elkaar amper, maar BC 
Lieshout wist 1 bal meer in het net te 
werpen.  Maurice Vereijken (Lieshout) 
en Mark van Zutphen (Mariahout) na-
men het als chauffeurs op in een wed-
strijdje ‘bijzondere verrichtingen’. Mark 
wist de vrachtwagen 23 centimeter 
dichter bij de lijn te parkeren en won. 
De tussenstand is nu 3 – 6 in het voor-
deel van Mariahout, met deze stand 
gaan de twee dorpen de finale in.

Harmonie St. Caecilia maakt zich nu 
op voor de grote finale. Die start 9 juli 
om 18.00 uur in de feesttent op het 
Floreffeveld in Lieshout. Bekende en 
onbekende deelnemers voeren dan 

opnieuw opdrachten uit, nu niet rustig 
op straat, maar hopelijk voor een goed 
gevulde tent. De tent is neutraal ter-
rein, maar toch kan er een thuisvoor-
deel optreden als er veel fans meeko-
men om de teams aan te moedigen. 
Ben er dus bij en ondersteun je dorp.
 
Slagwerkshow
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunnen de 
twee dorpen even ontspannen en het 
hoofd leegmaken. Dan haalt namelijk 
de slagwerkgroep alles uit de kast in een 
wervelende slagwerkshow. Vervolgens 
is de finale-finale, in een klein half uur 
weten men dan wie er wint, Lieshout 
of Mariahout! Een prachtige bokaal 
staat klaar voor het winnende dorp. 

STOOT!
Vanaf dan worden de strijdbijlen be-
graven, wan dan is het tijd voor feest. 
Tegen 21.00 uur start namelijk de top-
band STOOT!, de band die menig feest 
tot het ultieme hoogtepunt brengt met 
een mix van Nederlandstalig, pop, 
rock, happy hardcore, etc. Ben er dus 
bij, want het belooft een topavond te 
worden. De toegang is gratis.

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

ZOMER SALE
Beek en Donk - Fietsliefhebbers kon-
den afgelopen zondag deelnemen 
aan de Waterpoortroute. Zij vertrok-
ken bij Outdoor Laarbeek om vanuit 
daar een mooie route te fietsen.

Het slechte weer gooide helaas wat 

roet in het eten. Gelukkig weerhield 
het geïnteresseerden er toch niet van 
om te gaan fietsen en te genieten van 
deze route. Deelnemers reageerden 
enthousiast: "Een mooie route door 
veel natuur en langs water. We zijn 
tot op het hemd nat geworden, maar 

gelukkig is het niet koud en hadden 
we een regenpak bij." 

Wil jij deze route fietsen? De route 
staat met bordjes aangegeven. De 
routekaartjes zijn verkrijgbaar bij de 
lokale VVV's. 

Fotograaf: Johan Maas 
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www.vanhalstomerij.nl

Actie is alleen geldig in juli
en geldt niet voor leer & suede.
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Spaar onze 
advertenties, bij 
10 verschillende: 

10% korting bij uw 
aankoop. Niet op 

afgeprijsde artikelen

Op zoek naar een leuke bikini 
of zwembroek?

Wij hebben een grote 
collectie badkleding

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

(Ook opruiming met 
kortingen tot 50%!!)

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Nicole de Groot 

Het klokske-uit-Aele klingelde. Ik 
verwelkomde mijn bezoek aan de 
poort, stond daar even te kletsen en 
liep vervolgens met haar de steile 
oprit op. Mijn man die onder in de 
amandelboomgaard aan het snoeien 
was, zag op dat moment een jeugdige 
Spaanse de poort voorbijlopen die in 
verwarde toestand leek. Omdat ons 
landgoed zo´n anderhalve meter hoger 
ligt dan het lager gelegen landweggetje 
liep hij onopgemerkt achter haar aan. 
Ze huilde. Hij probeerde contact met 
haar te maken, maar in gedachten 
liep ze richting klimwand. Bij de 
achterpoort bleef hij haar staan volgen 
en toen ze écht naar de klimwand 
liep, gingen bij hem alle alarmbellen 
af. Ondertussen stond ik voor mijn 
bezoek koffie te maken toen mijn 
man alarmerend binnenkwam en ons 
staccato vertelde wat hij had gezien. 
Ik vloog naar het raam vanwaar ik 
uitzicht heb op de klimwand waar 
dagelijks vele bergklimmers met plezier 
aan hangen te bungelen. De jeugdige 
vrouw viel met haar kleurrijke kleding 
erg op, liep langs de klimwand af 
naar boven en had duidelijk andere 
plannen. In no-time hadden wij drietjes 
een plan bedacht. Ondertussen had 
ik mijn gympen aangetrokken en had 
afgesproken naar de jeugdige vrouw 
te lopen. Mijn man nam verrekijker 
en mobiele telefoon mee en zo liepen 
wij gedrieën naar de achterpoort nog 

steeds in overleg hoe we dit probleem 
het beste konden aanpakken. De 
vijftig meter van de achterpoort naar 
de klimwand zou ik alleen afleggen. 
Zo gauw ik zou zwaaien zou 112 
gebeld worden. De vrouw klom hoger 
en hoger en ik hoorde haar huilen en 
schreeuwen tegelijk. Gelukkig was het 
deze dag loeiheet, maar dan ook écht 
loeiheet. Terwijl zweetdruppeltjes over 
mijn rug rolden en ik me hijgend de 
berg op haastte, zag ik de jeugdige 
vrouw uitgeput op een rotssteen gaan 
zitten. Dat was bijna boven aan de klif. 
Pas toen begon ik te roepen dat ik er 
was om haar te helpen. Bang dat ze 
van me weg zou lopen, telde nu iedere 
seconde. Hoe ik het flikte weet ik niet, 
sprong over grote rotsblokken alsof 
ik gewichtsloos was, omklemde haar 
pols en ging vervolgens naast haar 
zitten. Mijn andere arm legde ik over 
haar schokkende schouders. Zonder 
woorden en zonder water zaten wij 
daar minutenlang pál in de zon. Op 
alle fronten moesten we hier weg, zo 
snel als mogelijk. Ondertussen werden 
wij via een verrekijker in de gaten 
gehouden. Hortend en stotend volgden 
haar eerste woorden. Dat ze blij was 
dat ik er was. Ze had vreselijke plannen 
maar had de moed niet om te springen. 
Voor haar kinderen! Kinderen? Zo 
jeugdig bleek ze niet te zijn. Langzaam 
daalden we af. Pas meters lager durfde 
ik haar los te laten, waar wij werden 

opgevangen. Huilend viel ze in de 
armen van mijn man. Na het drinken 
van wat water kotste ze urenlang een 
dramatisch verhaal over ons uit terwijl 
mijn bezoek met stille trom vertrokken 
was. Pas toen ze gekalmeerd was wilde 
ze weer terug naar haar kinderen, sterk 
genoeg om haar narcistische man de 
deur te wijzen. Phoephoe… wat een 
middag! Adios. 

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

Luchtpost
Een heftig middagje!

spanje

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

BEDANKT
De gevonden autosleutel van de Mitsubishi 
zijn afgehaald door de eigenaar. Zij willen 
de vinder bij deze graag bedanken.

Iedereen die op welke manier dan ook 
een bijdrage heeft geleverd aan Fun Trike 
Treffen, willen wij hartelijk bedanken. Toon 
en Marion Maas

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

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

2 museumkaarten gevonden van de fam. 
Kooy. Tel. 0492-381944

GEVRAAGD

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Te koop gevraagd: Landbouwmachines. 
O.a. ploeg, frees, schudder, hark, maaier, 
weidesleep, mesttank, kipper, tractor, etc. 
Tel. 06-19076959

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

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

OPROEP
Na inbraak: heeft iemand papieren van 
BAM gevonden, misschien in laptoptas, 
wellicht zonder laptop? Graag bellen met 
06-28341784 / 0492-463926

OVERIG
HELAAS geen Fun Trike Treffen op 30 juni, 
1,2 en 3 juli.

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

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

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

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

10-tallen verkleed-/carnavalskleren voor 
meisje (maten 128 t/m 176) met vele 
accessoires te koop. Te veel om te noemen. 
Kijken is kopen. Alles in 1 koop €75,00. Tel. 
06-17914499.

Mooie jonge hangoorkonijntjes te koop 
€7,50. Tel. 0492-463452

Winterpreiplanten, spruitkool, grote pot 
lavendel € 1,49. Aanbieding van diverse 
tuinbeelden. Groencentrum van Heesch 
– Kerkdijk Zuid 7b – Sint-Oedenrode, tel 
0413-472040

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

Te koop: 2 paar (selidus) damesschoenen 
(beige), maat 39. Wijdte K. Nog nieuw in 
doos. €79,00 per paar. Tel. 0499-422972

2 uitschuifbare rails. €15,00 totaal. 
Keukenmachine (mixen, hakken) €15,00 
(nog in de doos). Antiek bidstoeltje €50,00. 
Tel. 0499-422972

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

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Keukens
op maat

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

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

MAATWERK 
INLOOP-
KASTEN

Bezoek onze showroom
 en overtuig uzelf 

onderdeel van:

Jac 70 lentes jong
Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd Willem!
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Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Op div. showroombanken 
korting tot wel 50%

Volg ons!

Activiteiten bij KBO Lieshout

Lieshout - Seniorenvereniging/
KBO Lieshout houdt vrijdag 1 
juli voor de laatste keer voor de 
vakantie een grote kienavond. Er 
wordt gekiend om de bekende 
prijzen zoals levensmiddelen- en 
vleespakketten en twee keer om 
de gewilde geldprijzen. 

Spectaculair is dat deze avond 
de Jackpot er uit moet! Iedereen 
is weer welkom. De zaal van het 
Dorpshuis gaat open om 19.00 uur 
open en om 20.00 uur wordt be-
gonnen met kienen. In de vakan-
tietijd kienen we op dinsdagavond 
16, 23 en 30 augustus, ook in het 
Dorpshuis.  

WOCOM op de Inloop 
Op onze uitnodiging zal op dins-
dag 12 juli weer een vertegen-
woordiger van WOCOM aanwezig 
zijn bij onze Inloop, van 10.00 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis. U kunt 
bij deze vertegenwoordiger terecht 
met al uw vragen of opmerkingen 
betreffende WOCOM. Maakt u er 

gebruik van!  WOCOM is de wo-
ningbouwvereniging waaronder 
ook Lieshout valt sinds de fusie 
van Wocom met Woningstichting 
Laarbeek.  

Inloop tijdens de vakantie 
In verband met de Grote Fietsdag 
wordt er geen Inloop gehouden 
op dinsdag 19 juli. Zowel ’s mor-
gens als ’s avonds is er dan geen 
Inloop. Op 12 juli vindt de Inloop 
nog plaats in het Dorpshuis van 
10.00 tot 11.30 uur en van 19.00 
tot 20.00 uur. Vanwege de zomer-
vakantie is het Dorpshuis gesloten 
van 22 juli t/m 4 september. Vanaf 
26 juli wordt de Inloop daarom 
gehouden in Franciscushof van 
10.00 tot 11.30 uur. Er is dan géén 
avondinloop. U bent in die vakan-
tieperiode van harte welkom in 
Franciscushof bij de Inloop. Ook 
daar staat de koffie voor u klaar. 
Kom eens kennismaken met een 
dynamische seniorenvereniging. 
Vanaf dinsdag 6 september is de 
Inloop weer in het Dorpshuis.

Op vrijdag 24 juni ging KBO Lieshout op excursie naar 
het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Locatie: ...

Dankzij het Laarbeeks Landschap
We zien al jaren in Laarbeek in het voorjaar her en der op percelen of langs akkerranden prachtige 
bloemenzeeën verschijnen. Dit hebben we vaak te danken aan het Laarbeeks Landschap, die de 
percelen inzaait of het zaad aan de grondeigenaren geeft zodat ze het zelf in kunnen zaaien.
Zo hebben we ook enige tijd geleden een open stuk in het bos van Noud Biemans ingezaaid, waar-
door we nu van het resultaat kunnen genieten. Als het zonnetje even doorkomt, krioelt het rond de 
bloemen van de insecten en vlinders die hier hun voedsel vinden. Dit trekt weer vogels aan die van 
insecten leven. Dit is het nuttige met het aangename combineren!
Iedereen zit met smacht op rustiger en droger weer te wachten, want ik geloof niet dat we in Laar-
beek dit bedoeld hebben met Juni Watermaand. Gelukkig hebben we tussen de buien door toch 
nog kunnen genieten van vele
evenementen. Laten we hopen dat ze het bij WiSH Outdoor komend weekend droog houden.
Een evenement waar we in Laarbeek trots op mogen zijn. En ik? Ik ga wel 's morgens in alle vroeg-
te genieten van onze Mooie Laarbeekse natuur!

Wij zoeken met ingang van 1 augustus a.s. een 

(WIJK)VERPLEEGKUNDIGE 
voor 8 uur per week.

Functie-inhoud:
•  Indiceren van nieuwe zorgvragen
•  Curatieve zorg
•  Coördinerende werkzaamheden
•  Verzorgen van bijscholing
•  Bereikbaarheidsdienst
•  Opvang ongeplande zorg 
 
Functie-eisen:
•  HBO-V   BIG geregistreerd
•  Bevoegd om te indiceren
•  Flexibiliteit
•  Zelfstandig werken
•  In bezit van rijbewijs en auto
•  Goede communicatieve vaardigheden

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT. U zult komen 
te werken in een klein, enthousiast en dynamisch team. 
U kunt uw sollicitatie met CV richten aan 
Adnijhuis@cooperatietotuwdienst.nl  tot maandag 11 juli a.s. 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 28.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 
Lidy van der Vegt (bestuurslid)  telefoon: 0492 463693 en kijk op 
www.cooperatietotuwdienst.nl

Coöperatieve vereniging Tot uw 
Dienst u.a. is een lokale zorg 
coöperatie die diensten verleend 
op het gebied van Huishoudelijke 
Ondersteuning, begeleiding, 
verzorging en verpleging in 
Laarbeek en omstreken.

www.oltm.nl

Riny Leenders en Jet van de 
Vossenberg hebben beiden 

twee kaarten gewonnen voor 
Andy Marcelissen in het 

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars
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Regenachtige editie Bedovo Beachtoernooi strandt in succes

KIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NLKIJK VOOR ALLE FOTO’S VAN EVENEMENTEN TIJDENS JUNI WATERMAAND OP WWW.MOOILAARBEEK.NL

www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Beek en Donk - Eenmaal per jaar to-
vert volleybalvereniging Bedovo het 
Heuvelplein in Beek en Donk om tot 
een grote zandvlakte. Traditiegetrouw 
vindt ook dit jaar in het laatste 
weekend van juni weer het Bedovo 
Beachtoernooi plaats. Van zaterdag-
ochtend 25 juni tot en met zondag-
avond 26 juni gingen recreanten en 
ervaren volleyballers voor de 16e keer 
de strijd met elkaar aan.   
 
Alcoholwet
Hoewel oorspronkelijk een alcohol-
verbod tot 16.00 uur van kracht zou 
zijn, werd voor dit evenement een 

uitzondering gemaakt. “Gelukkig voor 
ons mocht de kraan van de tap beide 
dagen vanaf twaalf uur open. Want 
zonder deze bron van inkomsten is het 
voor onze vereniging moeilijk om dit 
prachtige evenement staande te hou-
den”, verklaart Remco van de Vorst. 
Naast de soepele alcoholregeling is de 
organisatie ook erg gelukkig met de bij-
drage van de sponsors: “Mede dank-
zij hoofdsponsors Café Thuis en Van 
Kaathoven Grond en Sloopwerken B.V. 
kon het plein weer voorzien worden 
van vier strakke beachvolleybalvelden 
en werd er zaterdagavond gedanst op 
de Caribbean Party.” Ook aan de kin-
deren was gedacht. Speciaal voor alle 
kleintjes was op het plein ruimte ge-
reserveerd voor een springkussen. En 
ook voor een broodje hamburger en 

een dorstlessend drankje kon men op 
het plein terecht.  

Twee tegen twee
Anders dan voorgaande jaren speel-
de men op zaterdag in teams van 
twee. Zowel jong als oud maakten 
deze eerste dag van het toernooi 
kans om er met de zege vandoor te 
gaan. In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren paste het weer niet bij een 
beachvolleybaltoernooi. Tussen de 

veelvuldige regenbuien door maak-
ten de teams in een poulesysteem uit 

wie er de opwachting mocht maken 
in de finalepoule. Uiteindelijk konden 
de winnaars hun zege vieren en alle 
andere teams hun verdriet verdrin-
ken op de traditionele feestavond. 

De ochtend erna moesten de teams 
al vroeg uit de veren om paraat te 
staan voor een sportieve dag. Om 

tien uur werd er geserveerd voor 
de eerste wedstrijden. Ditmaal was 
het toegestaan om met 4 spelers de 
bal over het net te spelen. Ondanks 
een enkele, hevige bui, liet de zon 
zich zondag regelmatig boven het 
Heuvelplein zien. Mede hierdoor 
was er veel bekijks voor de sporten-
de recreanten, die zich in grote geta-
len voor het Bedovo Beachtoernooi 
inschreven. Remco van der Vorst 
vertelt: “Het is goed om te zien dat 
de teams elk jaar weer komen én te-
rugkomen. Dat is voor onze organi-
satie het grootste compliment!”

Benieuwd naar de uitslagen van het 
Bedovo Beachtoernooi? Kijk dan op 
de Facebook-pagina van Bedovo.

Het is goed om te zien dat de 

teams elk jaar weer komen 

én terugkomen
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Kom naar onze vernieuwde showroom
Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter Swinkels vindt u precies wat 

u zoekt...en meer! Laat onze vernieuwde showroom u inspireren en adviseren voor alles wat u in 

uw nieuwe of te renoveren huis nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren... 

U kiest, wij ontzorgen! Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout  |  0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Kom naar onze vernieuwde showroom

Ervaar 
onze vernieuwde 
keukenshowroom 
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Wat er op 10 mei 1940 in Beek en Donk 
aan het einde van de Pater de Leeuwstraat 
gebeurde, kan Piet van Schijndel (13 sep-
tember 1931) zich herinneren als de dag 
van gisteren. Hieronder zijn verhaal als 
8-jarig jongetje. 

Herinneringen
In de drie huizen die daar nog altijd langs 
het kanaal staan, woonden de families Van 
Zeeland, Van de Graft en Otten. Piet Otten 
en Drieka van den Berg waren de opa en 
oma van Piet. Op 10 mei speelde hij daar 

samen met Sjef van Zeeland en Chiel van 
de Graft. Piet vertelt: “Wij speelden bij het 
kanaal waar Nederlandse soldaten schut-
tersputjes hadden gegraven. Hoe ver ze 
dat precies gedaan hebben, dat weet ik 
niet. Wij zagen, eigenlijk ter hoogte van de 
Wellenstraat, dat er Duitse soldaten aan-
kwamen op de fiets. Ze werden bescho-
ten door mitrailleurs en wij zagen hen al 
schuilend - zo leek het - in de sloot vallen. 
Het leek of ze geraakt werden, maar dat 
weet ik niet zeker. Ik kan me niet herinner-
en of de Duitsers teruggeschoten hebben. 
Volgens mij niet, anders waren we vast 
weggestuurd. Achteraf denk ik dat dit ver-
kenners zijn geweest die de brug moesten 
hebben, omdat ze daar over het kanaal 
wilden. Het was zeker geen leger.”

Jongensavontuur
Het jongensavontuur kende een vervolg. 
Zittend op het muurtje bij opa en oma ging 
Piet, samen met Sjef en Chiel, de banden 
van de mitrailleurs van de Nederlandse sol-
daten met patronen vullen. “Die zaten in 
speciale munitiekistjes. Of het gevaarlijk 
was? “Daar stonden wij niet bij stil; voor ons 
was het spelen en was het 'skon' om daar 
te zijn.” Hoeveel Nederlandse soldaten er 
waren, weet Piet niet. “Ik schat dat het er 
niet meer dan twintig of dertig zijn geweest. 

Die schuttersputjes groeven ze zelf, maar 
wanneer dat gebeurd is, durf ik niet te zeg-
gen.”

Jongste soldaat?
Diepe indruk op Piet maakte de vraag van 
de luitenant om 'mik en boter' naar de 
Nederlandse soldaten te brengen. “Daar 
ging ik op mijn step met een mand met 
brood. Waarschijnlijk was dat gehaald bij 
bakker Leenders – Boontje noemden ze 
hem – of bij bakker Sjef van Grinsven op 
de Donk. De soldaten hadden een kwar-
tier pauze en ik moest ervoor zorgen dat 
ik het proviand bij de sergeant kreeg. Dat 

vergeet ik nooit van mijn leven. Dat ik 
Hollandse soldaten heb kunnen helpen, is 
zo bijzonder. Misschien ben ik als 8-jarige 
de jongste soldaat geweest.”

‘Viel me gruwelijk tegen’
Om de doortocht van de Duitsers te dwars-
bomen, hebben de Hollanders geprobeerd 
om de betonnen brug met een kanon te be-
schieten. “Daar ging immers het verkeer over 
dat van Helmond naar Den Bosch ging”, al-
dus Piet. “Uiteraard had ik geen verstand 
van een kanon en ik ben nadien ook niet in 
dienst geweest. Wel zag ik dat het kanon 
geladen werd en ze tegen de brug schoten. 
Maar het was alsof ze met een klein beiteltje 
schoten. Het was helemaal niks. Toen zijn ze 
ermee gestopt. Als 'menneke' van acht jaar 
viel me dat gruwelijk tegen.”

Oorlog met pijl en boog
Een andere poging betrof de beschieting 
op een Duits vliegtuig. Piet vertelt: “Het 
vliegtuig kwam naar beneden en vloog 
vervolgens weer omhoog. In mijn fantasie 
heeft die piloot gewoon gezwaaid naar de 
Hollanders en gedacht: 'Die mannen die 
spelen maar wat! Het was oorlog voeren 
met pijl en boog”, besluit Piet zijn verhaal. 

Dat ik Hollandse soldaten heb kunnen 

helpen, is zo bijzonder

dEze weEk: 10 Mei 1940dEze weEk: 10 Mei 1940dEze weEk: 10 Mei 1940

niet meer dan twintig of dertig zijn geweest. 

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

RUSTIQUE 
KLEINBROOD

GEMARINEERDE 
VARKENSHAASSPIESEN*

WATERMELOEN

EN NOG VEEL MEER

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Meer merkartikelen bij Aldi in assortiment
ALDI biedt nog meer bekende merkartike-
len in het standaardassortiment aan. De uit-
breiding betreft producten van Unilever zoals 
Blue Band halvarine, Calvé mayonaise, Unox 
knakworst en Lipton Ice tea. Het structureel 
aanbieden van merkartikelen past binnen het 
beleid van de onderneming om het aanbod 
continue te verbeteren: de wens van de klant 
staat hier voorop, evenals het principe beste 
prijs-kwaliteitverhouding. 

Dat ALDI steeds bekender is om de bes-
te prijs-kwaliteitverhouding, wordt steevast 
door consumentenorganisaties erkend. Bij de 
Consumentenbond  en televisieprogramma’s als 
Kassa komen de producten van de supermarkt 
veelvuldig als best getest uit de bus. Ook het 
principe ‘Hoge kwaliteit - Lage prijs’ wordt door 
hen bevestigd: ALDI is recentelijk weer als de 
meest voordelige supermarkt aangemerkt. 

Klanten vragen naast een goede prijs-kwaliteit-
verhouding vaker om duurzaam geproduceer-
de en biologische producten. In de afgelopen 
jaren heeft ALDI steeds meer gecertificeerde, 
duurzame artikelen in het assortiment opgeno-
men (onder meer cacao-UTZ en FAIRTRADE). 

Meest tevreden personeel 
Uit onderzoek eind 2015 is gebleken dat ALDI 
door medewerkers van supermarkten het best 
gewaardeerd wordt als werkgever. ALDI scoort 
zeer hoog op het gebied van arbeidsvoorwaar-
den en uitmuntend op salaris. Daarnaast zijn 
de medewerkers van de meer dan 500 ves-
tigingen van ALDI zeer tevreden over door-
groeimogelijkheden, baanzekerheid en cultuur. 

Kijk voor meer informatie: www.aldi.nl. 

Advertorial

Het was oorlog voeren met pijl en boog

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 
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Beek en Donk - Rachel Gruijters 
stelt herinneringen, het verleden, 
constructie en suspension of dis-
belief centraal. Ze werkt dit zeer 
divers uit, voornamelijk met foto-
grafie, film en installatie, zodat ze 
niet begrensd wordt door de moge-
lijkheden van slechts één medium. 
Ze is zelf aanwezig bij haar exposi-
tie, en kan u uitleg geven over haar 
visie en werken.

Het nieuwe werk, dat hier voor het 
eerst getoond wordt, focust op spo-
ren die achterblijven in woningen 
en de herinneringen die daaraan 
verbonden zijn. Dit wordt gelinkt 
met hoe 'het huis' wordt afgebeeld 
in oud Hollywood, zowel in de 
films, als in de 'privélevens' van de 
sterren. 

Bij de werken wordt de constructie 
van de illusie niet verborgen. Sterker 
nog: het wordt benadrukt. Net zo-
als bij films wordt ook hier van de 

toeschouwers verlangd dat ze tij-
delijk hun scepticisme aan de kant 
zetten en de gegeven informatie als 
voor waar aannemen. Hierbij wor-
den de grenzen van de suspension 
of disbelief door de kunstenares 
opgezocht.

Naast deze werken zal ook de kort-
film 'Niet vergeten' te zien zijn, 
waarin Gruijters poogt een herinne-
ring te construeren aan haar vroeg 
overleden moeder.

Rachel Gruijters (1992) groeide op 
in Aarle-Rixtel (NL), maar woont en 
werkt momenteel in Gent (BE), waar 
ze in 2015 haar Masterdiploma 
Autonome Vormgeving behaalde 
aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK/School of 
Arts) te Gent.

Openingstijden exposities: elke 
zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 uur, entree gratis; 

expositie loopt nog t/m 10 juli 2016. 
Websites: www.rachelyves.com en 
www.oudraadhuis.nl. Facebook: 
www.facebook.com/rachel.gruijters.5

Zomerse kortingen
bij jouw fietsspecialst De Concurrent!

Actie geldig t/m 16 juli 2016
HEUVEL 6 - LIESHOUT - 0499-421231 - PROFILEDECONCURRENT.NL

MONKEY MEE   van 24,95 voor 19,95

CADEAUARTIKELEN      

KORTING 

50%
FIETSMANDEN      KORTING 
15%

FIETSTASSEN      KORTING 
15%

SCHOOLFIETSEN      

KORTING 

TOT15%

Halve finalist!
Autobedrijf SARO hoort bij de top 10 

van autobedrijf van het jaar 2016 -2017

Genomineerd voor Autobedrijf van het jaar.

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

COLUMN

8, 9 en 10 juli viert 

harmonie St Ceacilia 

groot feest en Karel 

Huygens viert mee:

Een tijdje geleden vroeg men 
mij eens te beschrijven wat de 
harmonie voor mij betekende. 
Ik kon dat niet zo een-twee-drie 
zeggen. Toen ik er wat langer 
over nadacht, kwamen er van-
zelf een heleboel dingen boven.

Een glimlach. In juni 1976 kwa-
men mijn ouders in Lieshout 
wonen. Het viel me direct op 
dat mijn vader zo vrolijk en uit-
gelaten was. Na enig aandrin-
gen bleek wat de oorzaak was; 
ze waren tijdens hun eerste 
rondje Lieshout op het 100-ja-
rig jubileumfeest van de harmo-
nie terechtgekomen (inclusief 
een privéserenade van Karel 
van den Biggelaar ’s nachts om 
03.00 uur).

Trots. 9 Mei 1980, mijn schoon-
vader en ik waren in alle staten 
met de geboorte van ons eer-
ste kind en kleinkind Barbara. 
Dat nieuws ging als een lopend 
vuurtje door het dorp, zo kon 
het gebeuren dat de harmonie 
onderweg naar een serenade 
eerst afboog naar de Koekoek 
om een muzikale hulde te bren-
gen. Ik heb mijn schoonvader 
nooit meer zo stram in het gelid 
zien staan!

Respect. Ik heb verschillende 
keren mee mogen doen met 
‘de Proms’. Fantastisch om dat 
te doen met zoveel getalenteer-

de, enthousiaste en veelal jonge 
mensen. Maar de repetities en 
de pauze blijven mij het meest 
bij. ‘De koekjes voor Albert’, een 
toen al wat oudere muzikant die 
alle respect kreeg van de vooral 
jonge mensen om hem heen! 
Klasse!

Blij. Kermis in Lieshout, een 
mooie jaarlijks terugkerende 
traditie begint pas op zaterdag-
avond rond een uur of acht als 
de harmonie bij monde van de 
voorzitter en meestal op rijm ‘de 
kermis heeft aangezegd’. Een 
kampioenschap in het dorp, een 
onderscheiding, een jubileum, 
de harmonie is erbij!

Nu bestaat Harmonie St Caecilia 
140 jaar en dat gaan ze vieren 
in het weekend van 8 tot 10 
juli met een (hoe kan het ook 
anders) groot dorpsfeest in de 
tent op het Floreffeplein. De 
organisatie heeft gezorgd voor 
een fantastisch programma en 
achter de schermen wordt al 
druk gewerkt. Vanaf deze plaats 
alvast een welgemeend profici-
at en bedankt voor al die mooie 
dingen die we samen beleefd 
hebben!

Ik ben er zeker bij. U toch ook?                            

Karel Huygens – Café-Zaal 
de Koekoek

Serenadedag Harmonie De Goede Hoop
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel houdt op 
zondag 10 juli jaar jaarlijkse 
Serenadedag. Een dag waarbij vele 
personen in het zonnetje gezet wor-
den. Het begint om 13.00 uur in con-
ferentieoord de ‘Couwenbergh’ met 
het uitreiken van de muziekdiploma’s 
wat afgewisseld wordt met enkele 

korte optredens van de leden van de 
harmonie. 

Vervolgens wordt er 1 jubilaris van 
de harmonie gehuldigd, te weten Jan 
Verbakel (40 jaar lid) en daarna is het de 
tijd voor de serenade voor o.a. de 50- en 
60-jarige bruidsparen en overige gede-
coreerden uit Aarle-Rixtel. Bruidsparen 

uit Aarle-Rixtel die nog geen uitnodi-
ging ontvangen hebben, kunnen, indien 
ze deze serenadedag willen bijwonen, 
contact opnemen met het secretariaat 
van de Harmonie (06-51774142 of 
secretariaat@harmonie-dgh.nl). De 
middag wordt muzikaal opgeluisterd 
door het groot orkest van de harmonie 
en het orkest La Banda. 

Laarbeek – Door Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) wordt, met assis-
tentie van veel vrijwilligers, weer 
het project gehouden ‘de dode 
hoek bij vrachtwagens’. Dit vindt 
plaats op dinsdag 5 juli voor een 
groot aantal kinderen uit de groe-
pen 7 en 8 van het basisonderwijs 
uit Laarbeek.

In goed overleg met de Gemeente 
mogen ze de gastvrijheid genieten 
in de kantine van de gemeentewerf 
aan de Stater in Lieshout. Dit is een 
redelijk centraal gelegen plaats, die 
ook voor kinderen op de fiets goed 
bereikbaar is.  
  
Het programma per groep duurt 
ongeveer 1 uur. In dit uur krijgen 
de kinderen als eerste een film te 
zien over het onderwerp. Aan deze 
film is medewerking verleend door 

een meisje, die in het verleden zelf 
slachtoffer is geweest aan een on-
geval met een vrachtauto. Door 
een vertegenwoordiger van VVN 
wordt aanvullende voorlichting 
gegeven.

Na dit theoretisch deel stappen 
de kinderen weer op de fiets. Een 
klein stukje verder staan op een 
afgesloten gedeelte op de Stater 
een aantal trekkers met oplegger 
opgesteld. Hier krijgen de kinde-
ren de gelegenheid om met eigen 
ogen te zien waar bij een vrachtau-
to de dode hoek zit. Bij elk voertuig 
is een chauffeur aanwezig, die dit 
praktijkgedeelte voor de kinderen 
verder inhoud geeft. Door in de 
praktijk te laten zien waar alle dode 
hoeken zitten blijft het allemaal 
veel beter bij de kinderen hangen. 

Zorg dat jij de chauffeur ziet, dan 
ziet hij jou ook. Ga nooit langs een 
vrachtauto rijden maar blijf er ruim 
achter. Dat zijn een paar stelregels 
die geleerd worden.

Zonder de steun van velen is een 
project van deze omvang natuur-
lijk kansloos. Ook nu is er steun 
en enthousiasme geweest vanuit 
de Gemeente Laarbeek, Stichting 
ViERBINDEN, de scholen in het 
basisonderwijs, leerkrachten en be-
geleidende ouders. Ook prijst VVN 
zich gelukkig met de medewerking 
van alle bedrijven en instellingen, 
die belangeloos een chauffeur met 
voertuig hebben willen leveren. 
Het ging hierbij om de gemeente 
Laarbeek, Teunissen Transport Auto 
Service en Boekweit transport BV.

Veilig Verkeer Nederland houdt project

Schoolproject: 'De dode hoek bij vrachtwagens' 

Rachel Gruijters stelt werken tentoon

Tentoonstelling 'Testing 1,2,3' in 't Oude Raadhuis
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De vader van Annie van Lankveld was 
zadelmaker. In 1960 begon hij de winkel 
Van Lankveld aan de Kerkstraat, die Annie 
vierentwintig jaar later overnam. Al die tijd 
was het een winkel voor paardenattributen 
en allerlei extra's. Annie draait nu het roer 
om; onder de naam Annies Tasjes gaat ze 
100% voor de tassen en portemonnees en 
stopt met de ruitersport.

Stoppen met de ruitersport: Waarom deze 
verandering?
"Twee jaar geleden ben ik de webshop Annies 
Tasjes begonnen. Dat loopt boven verwachting 
goed. Wat ik in het begin best bijzonder vond, 
want het kopen van een goede tas is eigenlijk een 
beleving. Je moet het zien, ruiken en voelen. Met 
de webshop erbij krijgen we het nu simpelweg te 
druk om ook de ruitersport te houden. Annie van 
Lankveld verdwijnt en met Annies Tasjes gaan 

we nu specialiseren in tassen, portemonnees, 
koffers, rugzakken en ceintuurs."

Wat vond je vader van deze verandering?
"Mijn vader is natuurlijk gestart met de winkel 
vol paardenattributen. Toen was het nog niet 
voor de ruitersport, maar voor de boeren. De 
boeren werkten met paard en kar en gebruikten 
het dier nauwelijks om er zelf op te rijden. Pas 
bij de opkomst van de tractor en later de vele 
ponyclubs is de winkel in het teken van de 
ruitersport gaan staan. Mijn vader vindt het niet 
erg dat het nu verandert. Hij zei: "Als jij denkt dat 
dit de juiste beslissing is, sta ik 100% achter je."

Vind je de tassen en portemonnees stiekem 
niet leuker om te verkopen?
"Nee. Ik vind het heel jammer om met de 
ruitersport te stoppen. Je weet dat je nu een 
aantal klanten teleur moet stellen. Ik vind het 
verkopen zelf gewoon leuk, wat het dan ook is, 
lekker een praatje maken met de mensen die in 

de winkel komen. Het is een kleine zaak en we 
hebben niet veel personeel, dus dan kun je goed 
op een persoonlijke manier met de klanten bezig 
zijn."

Want je doet bijna al het werk zelf, toch?
"Ik heb hulp in de winkel, maar verder doe ik 
veel zelf. Natuurlijk wil je elke klant persoonlijk 
te woord staan, de administratie moet gebeuren, 
de webshop moet je bijhouden en daarnaast 

kunnen mensen hier ook terecht voor reparaties. 
Als je alles zelf moet repareren, gaat daar veel 
tijd inzitten. Ik help trouwens ook andere winkels 
met hun reparaties. Ach ja, als je vroeg op staat, 
kun je ook veel op een dag doen!"

Donderdag 30, vrijdag 1 en zaterdag 2 juli houdt 
Annie van Lankveld een vooruitverkoop van 

haar ruitersport voor al haar Laarbeekse klanten. 
Dat betekent 50% korting op alle ruitersport. 
Maandag 4 juli gaat deze uitverkoop door voor 
iedereen.

Annie geeft de KletskopPen door aan Peter 
Donkers uit Lieshout. Zijn verhaal leest u over 
twee weken.

Bedrijf: Restaurant De Hommel
In gesprek met: Berry van Nispen, Geurt van 
 de Haar & Daniëlle Tielle

Redacteur:  Mariëlle de Beer

De laatste week als uitbaters van De Hommel 
is bijna een feit voor Berry en Geurt. Op 1 juli 
neemt Daniëlle Tielle het stokje van hen over. 
De afgelopen maanden stonden in het teken 
van de overname. Hoe is het hen drieën ver-
gaan en is Daniëlle er helemaal klaar voor? De 
MooiLaarbeekKrant drinkt koffie - of in dit geval 
heerlijke ‘Hommel-thee’ - bij De Hommel.

Over een week dragen jullie de zaak over. Zijn 
jullie er klaar voor?
“Absoluut”, vertelt Geurt, “we hebben niet voor 
niets een ruime aanlooptijd gekozen om zaken 
zorgvuldig over te dragen. Daniëlle is erin ge-
groeid de afgelopen maanden.” Berry: “Ze heeft 
het letterlijk uit onze handen getrokken. Heel 
mooi om te zien. Het ging als vanzelf. We waren 
natuurlijk al op elkaar ingespeeld omdat Daniëlle 
hier al heel lang werkt maar toch is de overname 
van activiteiten ook heel natuurlijk verlopen.” 

Is het niet vreemd te beseffen dat je over een 
week geen eigenaar meer bent?
Berry: “We blijven eigenaar van het pand, dus De 
Hommel zal altijd een deel van ons blijven, maar 
voor het overige zijn we er helemaal klaar voor. 
Na tien jaar dag en nacht werken, gaan we ons 
leven nu anders inrichten. Er is nog meer in het 
leven en bovendien vinden wij dat je een ander 
ook het geluk moet gunnen.” Geurt valt bij: “We 
zaten van de week voor de eerste keer in jaren in 
onze badjas samen te ontbijten onder de veranda. 
Je weet niet wat je meemaakt! We hebben er heel 
veel zin in om niks te ‘moeten’. Op ons krijtbord 
staat ‘genieten’ en verder niks daaronder...”

Hoe ziet genieten eruit voor jullie?
“Dat kan iets heel kleins zijn zoals een boek le-
zen”, vertelt Berry, “ik heb in 10 jaar geen kans 
gehad om een boek uit te lezen. Maar we gaan 
ook heerlijk reizen met onze caravan. In de zomer 
zullen we in Nederland zijn en de rest van het jaar 
verblijven we in ons huis in Spanje.” Geurt lacht: 
“Van de week bedachten we hoe het zal zijn om 
met kerst in de Spaanse winterzon op een terras 
te zitten in plaats van druk bezig te zijn voor 600 
gasten…we laten het lekker allemaal gebeuren!” 
Toch geven beide heren aan dat ze de medewer-
kers gaan missen: “Die lopen altijd om je heen, 
het is een hele hechte club en je deelt lief en leed 
met elkaar.”

Daniëlle, nu over naar jou, ben jij klaar voor de 
nieuwe uitdaging?
“Helemaal”, lacht Daniëlle, “we hebben samen 
heel hard naar dit moment toegewerkt. Het was 
een drukke tijd want behalve als gastvrouw ben ik 
ook heel druk achter de schermen bezig geweest 
met de inkoop, boekhouding etcetera. Het werk 
‘aan de voorkant’ is natuurlijk bekend terrein voor 
me. Het zal in het begin nog even voelen alsof de 
heren op vakantie zijn maar het kriebelt: Ik kan niet 
wachten om te beginnen! En uiteraard is het een 
heel fijn gegeven dat ik Berry en Geurt altijd als 
backup mag gebruiken.”

Gaat er nog iets veranderen?
“De Hommel blijft De Hommel met haar vaste 

team van medewerkers”, aldus Daniëlle. Natuurlijk 
is het een uitdaging om op termijn een persoonlijke 
twist te geven aan bijvoorbeeld de menu’s, maar de 
basisprincipes blijven: Het maandmenu van €19,95 
en de typische ‘Hommel-sfeer’. Veel vaste gasten 
geven ook aan dat ze het fijn vinden dat een ‘be-
kend gezicht’ de zaak overneemt. Dat geeft een 
goed gevoel en vertrouwen in de toekomst. Laat 
1 juli maar komen, ik ben er helemaal klaar voor!”

Restaurant De Hommel is gevestigd in Beek en 
Donk aan de Oranjelaan 55 en is zeven dagen per 
week geopend vanaf 10.30 uur. Voor informatie 
of reserveringen belt u 0492-450044 of kunt u te-
recht op de website: www.dehommel.nl. Daniëlle 
en haar team heten u van harte welkom!

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

IN GESPREK MET...  DE HOMMEL

Vlnr. Berry, Daniëlle en Geurt

kletskop pen Annie van Lankveld

Redacteur: Iris Savenije

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Je moet het zien, ruiken en 
voelen

Annie van Lankveld
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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

4.99

5.00
3 stuks

1+1
GRATIS

4.99
kilo 9.98

10.00
4 stuks

8.00
2 pakken

1.50
2 zakken

2+2
GRATIS

W 26 - Aanbiedingen gelden van maandag 27 juni t/m zaterdag 2 juli 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Olifant jonge 
graanjenever*

literfl es

14.29

Eristoff premium
of red vodka*

fl es 700 ml.

15.49/15.99

mijn slijterij

Bon Appetit Goudse 
jonge 48+ kaas

stuk 945 gram

6.79

Hollandse Nieuwe 
haring

pak 5 stuks

6.79

Croky chips
2 zakken à 175/200 gram

1.90-2.02

Robinsons fruitshoot
pak 4 fl esjes à 200 ml.

Zomers genieten met
Hollands zomerfruit

frambozen, bramen, blauwe bessen 
(125 gram) of aardbeien (400 gram) 

3 stuks naar keuze

5.97-8.97

Bij aankoop van 2 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Milner plakken 
jonge 30+ kaas à 175 gram 

van 5.12 voor 2.56

Varkenshaas
500 gram

7.49

Douwe Egberts 
Aroma Rood of décafé

2 pakken à 500 gram

10.98-12.46

Reus of Fleuril 
wasmiddel

4 stuks naar keuze

18.76-25.16

Bij aankoop van 4 pakken 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 4 pakken Robinsons 
fruitshoot sinaasappel à 4 fl esjes 

à 200 ml. van 5.96 voor 2.98

graanjenever*

10.99

of red vodka*

15.49/15.99

9.99
liter 14.27
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Laarbeek - Voor Woonvoorziening 
de Bleek zoekt Laarbeekvoorelkaar.
nl een kookvrijwilliger, die sa-
men met een bewoner 1x in de 
2 weken komt helpen met koken 
(eventueel 1x in de 4 weken). 

Elke keer kook je dan in principe 
met een andere bewoner. Het zou 
prettig zijn als je dan in de middag 
samen de boodschappen kunt doen 
met de desbetreffende bewoner. 
Voor Dierenpark 't Regter Eind 
worden vrijwilligers gezocht die 
willen helpen met het onderhoud 
van het terrein en de gebouwen, 
het schoonhouden van de wei-
de en stallen, het voeren van de 
dieren en het te woord staan van 
gasten en begeleiden van groe-
pen. Werktijden zijn in overleg te 
regelen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek via 
0492-328 807 of mailen naar: 

vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te be-
kijken op de website: 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Laarbeek - Veel verenigingen 
in Laarbeek zijn druk in de weer 
met de gezondheidsrace. Er wor-
den hierbij activiteiten voor ver-
enigingen en voor de Laarbeekse 
inwoners georganiseerd. Scouting 
Aarle-Rixtel was afgelopen week-
end aan de beurt met hun activi-
teit, bedoeld voor de verenigingen 
uit hun ‘gezondheidsrace-poule’.

De Scouting had een fiets-
speurtocht georganiseerd door 
Laarbeek, genaamd de ‘Laarbike 
Experience’. Alle deelnemers ont-
vingen, onder het genot van een 
gezond sapje, een boekwerk met 
vragen, opdrachten en foto’s van 

locaties die ze mochten bezoeken. 
Nadat ze goed gepuzzeld hadden 
wat hun fietsroute zou moeten 
worden trokken de verschillende 
teams Laarbeek in. Helaas gooi-
de de regen wat roet in het eten, 
maar desondanks gingen de teams 
met veel enthousiasme op pad. 
Met succes want de eerste teams 
kwamen na 2,5 uur terug op het 
eindpunt, volledig doorweekt 
maar wel met een glimlach op 
het gezicht. Bij terugkomst lagen 
gelukkig de droge handdoeken al 
klaar en was er een lekker warm 
haardvuurtje.  Het was dan ook 
“een prachtige tocht, alleen jam-
mer van het weer”.

KEUKENTAFELGESPREK

Als u een beroep doet op de ge-
meente omdat u zorg, een hulp-
middel, begeleiding of financiële 
steun nodig heeft, wordt er een 
(keukentafel)gesprek met u inge-
pland. Tijdens dit gesprek wordt 
met u besproken welke hulp u 
precies nodig heeft en op welke 
manier de gemeente u daarbij kan 
helpen. U heeft er wettelijk recht 
op om tijdens dit gesprek iemand 
mee te nemen. Maakt u daar 
vooral ook gebruik van. Twee ho-
ren en weten immers altijd meer 
dan één.

Bereid u goed voor op het gesprek
De laatste jaren wordt er steeds 
meer een beroep gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid van 
de burger. De maatschappij ver-
schuift van een verzorgingsstaat 
naar een participatiesamenleving. 
Dat betekent niet dat er geen zorg 
meer beschikbaar is als u dat nodig 
heeft. Het betekent dat er eerst 
gekeken wordt naar mogelijke al-
ternatieven voor de invulling van 
de zorg, voordat er een beroep 
wordt gedaan op overheidsgeld. 
Er wordt bijvoorbeeld gekeken of 
een familielid of buur kan helpen 
bij het schoonhouden van uw huis 
en het doen van boodschappen. 
Ook wordt er goed gekeken naar 

de vraag die u stelt. U vraagt bij-
voorbeeld om een traplift. Wat 
is daarvoor precies de reden? Is 
een andere oplossing misschien 
beter of goedkoper? U kunt zich 
van tevoren voorbereiden op het 
gesprek door goed na te denken 
over de vraag die u stelt en wat 
precies de problemen zijn waar u 
in het dagelijks leven tegenaan 
loopt.

Neem iemand mee
U kunt deze voorbereiding ook 
samen met de persoon doen die 
met u meegaat naar het gesprek. 
U kunt dan alvast goed uw situa-
tie doorspreken en de problemen 
benoemen waarvoor u hulp nodig 
heeft. Tijdens het gesprek kan de-
gene die met u mee is u helpen de 
juiste woorden te vinden op het 
moment dat u er zelf misschien 
niet helemaal uitkomt en samen 
met u luisteren naar de vragen die 
worden gesteld en de antwoor-
den die worden gegeven. U mag 
zelf kiezen wie u meeneemt. De 
meeste mensen denken in eerste 
instantie aan een vertrouwd ie-
mand uit hun nabije omgeving. 
Denk daarbij aan een familielid, 
buurman of buurvrouw of een 
goede kennis. 

Als u niemand in uw omgeving 
kent die met u mee kan gaan of 
juist liever wordt bijgestaan door 
iemand met een frisse blik, dan 
kunt u een beroep doen op een 
onafhankelijk cliëntondersteuner. 
De coördinator onafhankelijke 
cliëntondersteuning van ViERBIN-
DEN overlegt met u wat uw hulp-
vraag is en wie de meest geschik-
te persoon of instantie is om u te 
ondersteunen. Er zijn vrijwillige en 
professionele cliëntondersteuners. 
Zij zijn allemaal onafhankelijk en 
zijn er om u bij te staan tijdens 
de procedure van uw aanvraag 
tot hulp. U kunt erop rekenen dat 
alle cliëntondersteuners in uw be-
lang handelen, deskundig zijn en 
vertrouwelijk met uw situatie om-
gaan.

ViERBINDEN is op maandag van 
9 tot 11 uur en op woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur bereikbaar 
voor vragen naar/over onafhan-
kelijke cliëntondersteuning via het 
centrale nummer 0492-328800. 
Uiteraard kunt u vragen buiten 
deze tijden via e-mail voorleggen 
(stichting@vierbinden.nl).  

Keukentafelgesprek of afspraak bij een (gemeentelijke) instantie?

Neem iemand mee!

ViERBINDEN.NL

‘Doorweekte deelnemers beleven 
prachtige tocht’

Het Juli-menu van wijkrestaurant 'De Laarbikker' 

Laarbeek - In de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort is we-
kelijks op woensdag en donder-
dag wijkrestaurant ‘De Laarbikker’ 
geopend vanaf 18.00 uur.

In een prachtige keuken bereiden 
de vaste vrijwilligers een heerlijk 
drie gangen menu voor u. En dit 
alles natuurlijk weer voor een heel 
aantrekkelijke prijs van €7.60, 
passend binnen ieders budget. Er 
kunnen maximaal 20 mensen aan 
deelnemen. 

Onderstaand ziet u het menu 
voor de maand juli. Indien iemand 
wil komen eten moet dit aange-
meld worden op maandag vóór 
12.00 uur bij de administratie 
van ViERBINDEN (0492-328800) 

of via een een mail naar 
stichting@vierbinden.nl. Op de 
website, www.vierbinden.nl, kunt 
u bovenstaande informatie en 
het menu voor de maand juli ook 
vinden.

Menu juli:
6 juli: Tomatensoep, Schnitzel met 
friet en boontjes, IJs met vers fruit.
7 juli: Uiensoep, Stoofvlees met 
aardappelpuree en erwtjes met 
worteltjes, Koffie met iets lekkers.
13 juli: Kipcocktail, Varkenshaasje 
met gebakken aardappeltjes en 
wokgroenten, IJs met advocaat.
14 juli: Champignons op toast, 
Gehaktbal met sperzieboontjes 
en gekookt aardappelen, IJs met 
slagroom.
20 juli: Groentesoep, Gebakken 

visje met aardappelpuree en spina-
zie, Bananensplit.
21 juli: Courgettesoep, Hamburger 
met friet en appelmoes, Vanillevla.
27 juli: Gevulde tomaat, 
Beenhammetje met gebakken kriel-
tjes en snijbonen, Chocoladevla 
met ijs.
28 juli: Chinese tomatensoep, Mie 
met gemengde groenten en kip, IJs 
met vers fruit.

Alle menu’s worden geserveerd 
met stokbrood met kruidenboter 
en verse salade.

Dus heeft u eens geen zin om te 
koken of wilt u eens gezellig sa-
men met anderen eten meldt u 
dan aan voor een van onze gezel-
lige avonden.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers

Fotograaf: Joost Duppen

Henrie Bouwmans 
Coördinator Onafhankelijke Cliëntondersteuning) 
E-mail: stichting@vierbinden.nl
Tel: 0492-328800 

In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail@jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen
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Kort nieuws Huiskamerbijeenkomsten voor ondernemers buitengebied

Evenementenvergunningen

Gemeente actueel

Extra maandagavonden open

Nieuwe bankrekeningnummers gemeente 

Ranja én een koekje

Bezoek woningmarkt Laarbeek op 12 juli!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 
• Controles op huisvesting arbeidsmigranten in Mariahout en Lieshout 
• Strenge leeftijdscontrole bij WiSH Outdoor
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

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

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

Verleende evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• KBO Aarle-Rixtel en Ondernemersvereniging Aarle-Rixtel voor het organiseren van 

een brunch gecombineerd met sportieve activiteiten in de Dorpsstraat en rond de 
kiosk aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 21 augustus 2016 van 11.30 tot 
16.00 uur (verzonden op 22 juni 2016)

• heemkundekring ’t Hof van Liessent voor het organiseren van diverse activiteiten 
rondom het 100- jarig bestaan van het Wilhelminakanaal op de locatie Achterbosch 
in Lieshout van 10 t/m 16 september 2016. (Verzonden op 23 juni 2016)

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

Kennisgeving gewijzigde evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 in 
verband met lagere bezoekersaantallen
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend de evenementenvergunning WiSH 
Outdoor 2016 te hebben gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op gewijzigde 
voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van EHBO-ers en ander medisch 
personeel vanwege de lagere bezoekersaantallen op de camping en de 1e festivaldag 
1 juli 2016.
Op de voorbereiding en vaststelling van de evenementenvergunning WiSH Outdoor 
2016 is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. 
Dit betekent dat de beroepsprocedure alleen open staat voor belanghebbenden 
die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit al een zienswijze 
hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. 
De vergunning is tijdens reguliere openingstijden in te zien op het gemeentehuis 
Laarbeek.
Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit 
een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn 
geweest, kunnen gedurende de inzagetermijn van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 
12 augustus beroep instellen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gruijters, bereikbaar op het 
telefoonnummer 0492 469 700 of per email: henry.gruijters@laarbeek.nl.

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

Op vrijdag 1 juli komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

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

Vanaf 1 juli a.s. gebruikt de gemeente Laarbeek twee nieuwe bankrekeningnummers 
voor het betalingsverkeer. Eén algemeen bankrekeningnummer: NL91 BNGH 
0285 000 721 en een apart bankrekeningnummer speciaal voor gemeentelijke 
belastingen: NL98 BNGH 0285 169 181.

Wat betekent dit voor u?

Internetbankieren
Heeft u de gemeente Laarbeek als contactpersoon opgeslagen bij uw account 
voor internetbankieren? Dan moet u het bijbehorende bankrekeningnummer 
aanpassen. 

Automatische incasso’s gemeentelijke belastingen
Heeft u eerder een automatische incasso afgegeven voor gemeentelijke 
belastingen? Dan hoeft u niets aan te passen. Deze incasso’s lopen gewoon door. 

Sem Merks uit Beek en Donk schreef een brief aan de burgemeester dat hij wel 
eens een glaasje ranja met hem wilde drinken. Afgelopen donderdag was het dan 
zo ver. Een van de laatste werkzaamheden van burgemeester Henk Willems was 
nog om samen met Sem een glaasje ranja te drinken en een koekje te eten.

Voor iedereen die wil verhuizen, verbouwen of verduurzamen organiseert de 
gemeente Laarbeek op dinsdag 12 juli een woningmarkt in het gemeentehuis 
Laarbeek. Van 18.30 tot 21.30 uur bent u van harte welkom. Er zijn stands van 
diverse makelaars, projectontwikkelaars, fi nancieel adviseurs, architecten en 
woningcorporaties. Maak kennis met nieuwbouwplannen, woningen en bouwkavels 
in Laarbeek. Ook kunt u bijvoorbeeld informatie inwinnen over de starterslening, 
het levensloopbestendig maken van uw woning en duurzaam (ver)bouwen. De 
toegang is gratis en wij zorgen voor de koffi e! 

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U L I
ma di wo do vr za zo

J U L I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

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

Klachten afvalinzameling

j u l i

1

87654

1514131211

22201918

2928272625

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

21

1

87654

1514131211

22201918

2928272625

j u l i

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

21

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
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Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil?

Verleende omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Werkomschrijving  Activiteit      Verzonden
Den Hoek 7, wijzigen bestemming Garage gebruik      21-06-2016
Beek en Donk

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Locatie  Werkomschrijving  Activiteit      Verzonden
Beekerheide 20, uitbreiden bedrijfshal  bouwen      22-06-2016
Beek en Donk

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

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie           Werkomschrijving         Activiteit          Verzonden
Wolfsputten 11,  huisvesten arbeidsmigranten   Strijd RO en bouwen   28 juni 2016
Aarle-Rixtel
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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

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

Twee ontwerpbestemmingsplannen  ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. 
• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling De Hei 25 en omgeving, Mariahout’ 

is gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de aanpassing van het 
bestemmingsvlak en omzetting van de bestemming van het agrarische bouwvlak 
De Hei 25, Mariahout, een en ander vanwege de beëindiging van het agrarisch 
bedrijf ter plaatse. 

• Het ontwerpbestemmingsplan ‘woning Duin 4, Lieshout’ is gereed. Dit 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in de vergroting van het bestemmingsvlak van 
het perceel Duin 4 in Lieshout, een en ander vanwege een uitbreiding van de 
bebouwing ter plaatse.

De ontwerpbestemmingsplannen en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 1 juli tot 
en met donderdag 11 augustus 2016 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie 
in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De plannen zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven 
> bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGDuin4LH-ON01 voor 
Woning Duin 4, Lieshout en NL.IMRO.1659.BPBGde Hei25eoMH-ON01 voor De Hei 
25 Mariahout). 
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, zijn er geen exploitatieplannen 
opgesteld. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over de ontwerpbestemmingsplannen kenbaar maken. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. 
Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 30 juni 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?

Onderhoud asfaltwegen 

Aanstaande maandag 4 juli wordt begonnen met onderhoud aan asfaltwegen in 
de gemeente Laarbeek. Dit asfaltonderhoud bestaat globaal uit twee onderdelen: 
asfaltwerkzaamheden en het aanbrengen van slijtlagen. Aanwonenden zijn 
of worden per brief geïnformeerd. Op de betreffende wegvakken worden 
vooraankondigingsborden geplaatst, zodat ook de reguliere weggebruiker op de 
hoogte is van de vertraging die kan ontstaan en eventueel een andere route kan 
kiezen.

Asfalt aanbrengen
Hierbij wordt een deel van het bestaande asfalt weggehaald (frezen) en daarna 
een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Voor alle locaties geldt, dat met uitzondering 
van het moment dat er asfalt aangebracht wordt, de aanliggende percelen 
bereikbaar zijn. Het doorgaande verkeer wordt ter plaatse omgeleid. 

Slijtlagen aanbrengen
Op een aantal wegen door de gehele gemeente Laarbeek worden slijtlagen 
aangebracht. Dat wil zeggen, er wordt bitumen op de weg gespoten dat daarna 
met een laagje split wordt afgestrooid en aangewalst. De weg is dan voor alle 
weggebruikers afgesloten. De werkzaamheden nemen per weg hooguit 2 uur 
in beslag. Mits het droog weer is, worden deze werkzaamheden uitgevoerd in 
week 29.

Omdat het hoofdzakelijk om secundaire wegen in het buitengebied gaat en 
deze maar een korte periode worden afgesloten, worden er geen omleidingen 
geplaatst. Wij vragen hiervoor uw begrip en wij verzoeken u om de aanwijzingen 
van de ter plaatse aanwezige verkeersregelaars op te volgen, of om een andere 
route te kiezen. 

Let op: na het aanbrengen en inwalsen van de slijtlagen kan er de eerste paar 
dagen nog losliggend split op de weg liggen. Er staan dan waarschuwingsborden 
voor opspattend grind en slipgevaar; bovendien is er een maximale snelheid van 
30 km van kracht. Wij willen u hiermee tevens wijzen op de mogelijke risico’s en 
overlast die dit enige dagen met zich mee kan brengen. Na enkele dagen wordt 
het overtollige split afgeveegd en afgevoerd. 

Werklocaties
Bij De Stater Lieshout (inrit Bavaria) is de datum van de uitvoering nog onbekend.

Week 27:
• Provinciale weg Lieshout (kleine reparaties) 
• Liesdijk Beek en Donk 
• Middenweg Beek en Donk 

Week 27 tot en met 30:
• Sonseweg Lieshout (kruising nabij de brug) uitvoering in week 27, slijtlaag in 

week 29
• Broekweg Beek en Donk
• Wolfsputten Aarle-Rixtel uitvoering week 28, slijtlaag in week 29
• Den Houw Lieshout week 27, slijtlaag in week 29
• Vogelenzang Lieshout uitvoering week 27, slijtlaag in week 29
• Broekkantsestraat Beek en Donk uitvoering in week 27 en 28, slijtlaag in week 2

Week 27 tot en met 31:
• Veghelsedijk Mariahout 
• Rooijseweg Mariahout 
Voor de Rooijseweg en de Veghelsedijk geldt dat deze niet de gehele periode 
aaneengesloten afgesloten zijn. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen 
proberen we de weg zo veel mogelijk open te houden. Dit wordt gecommuniceerd 
via borden op de betreffende wegvakken. Op de Veghelsedijk en de Rooijseweg 
wordt na circa 10 of 12 dagen nog een heel dun soort asfaltlaagje over de slijtlaag 
aangebracht.

Week 28:
• Vonderweg Oost Beek en Donk 
• Bijenweg Beek en Donk 
• Pater Becanusstraat Beek en Donk

Week 29:
• Donkervoortsestraat Beek en Donk 
• Orchideestraat Beek en Donk 
• Karstraat Beek en Donk (slijtlaag)
• Leekbusweg Beek en Donk (slijtlaag) 
• Meerven Mariahout (slijtlaag)
• Rijtvenweg Mariahout (slijtlaag)
• (gedeelte) Herendijk Lieshout (slijtlaag)
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Uitschrijving personen Verleende vergunningen Drank- en Horecawet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont 
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam  Geboortedatum Geboorteplaats
J.J.R.M. Ummels 18 juni 1972 Helmond

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet 
meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen 
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de 
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk 
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de 
behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan:
• de heer M.W. van Vlerken namens HDC Liberator uit Aarle-Rixtel tijdens de 

motordag van Harley Davidson Club Liberator gehouden op 4 september 2016 
van 12.00 tot 21.00 uur rondom de kiosk op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel 
(verzonden 20 juni 2016),

• de Oranjebar, de heer P.H.M. van den Broek uit Mariahout tijdens een 
volleybaltoernooi gehouden op 25 en 26 juni 2016 op het Oranjeplein in Mariahout 
gehouden op zaterdag 25 juni 2016 van 12.00 tot 21.00 en op zondag 26 juni 
2016 van 12.00 tot 20.00 uur (verzonden 23 juni 2016).

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het jubileumfeest van harmonie St. Caecilia is een gedeelte van de 
Floreffestraat, tussen de Dorpsstraat en de Hoenboest, in Lieshout afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 8 juli 2016, 17.00 uur tot 
10 juli 2016, 22.00 uur.

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

VACATURE VACATURE
Lankveld Logistics BV is gespecialiseerd in het nationale en internationale vervo-
er van decor en groupagevervoer binnen Europa. Ons hoofdkantoor  is  gevestigd 
in Beek en Donk. Daarnaast  hebben we nevenvestigingen in  Amsterdam,Swift-
erbant,  Nettetal(D), Wroclaw(PL)  en Barcelona(E).

In verband met uitbreiding van onze activiteiten hebben  wij  voor onze vestiging 
in Beek en Donk per direct een aantal vacatures.

Functie inhoud
In deze functie ondersteun je de afdeling planning..
Tot jouw werkzaamheden behoort onder andere  het opnemen van de telefoon, 
administratief verwerken van transportorders en het controleren van uren.

Functie-eisen:
• MBO-opleiding  administratief/.sercretarieel
• Teamplayer, stressbestendig en planmatig werken 
• Goede kennis van moderne vreemde talen
• Goede kennis van MS – Offi ce
• Affi niteit met het plannen van transporten is een pré 

Functie inhoud
Na een gedegen inwerkperiode ben je in deze functie, samen met collega’s werf/
loods medewerkers verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens. 
Tevens is ladingzekering een onderdeel van jouw functie. Gezien de drukte van 
de werkzaamheden met name op maandag, vrijdag en zaterdag liggen, gaat onze 
interesse ook uit naar part-timers.

Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken, binnen gegeven richtlijnen, ten aanzien van het 

laden en lossen van vrachtwagens en het secuur, uitsorteren van breekbare 
goederen en decorstukken etc. op de bestemmingsplaats.

• Heftruckcertifi caat, daarvoor in opleiding of willen halen.

Functie inhoud
De werkzaamheden bestaan grotendeels uit dagritten binnen de Benelux met 
sporadisch een overnachting. Tevens is correct laden een onderdeel van uw 
functie.

Functie-eisen:
• Chauffeursdiploma, rijbewijs B, C en E en Code 95
• Sociaalvaardig en behulpzaam

Ben jij met (vervroegd) pensioen?
Heb jij vrachtwagen rijbewijs (C+E+code 95) en een digitale chauffeurspas?
Zou jij nog wel af en toe willen rijden?
Solliciteer dan bij ons.

Wij bieden:
• Een uitdagende, zelfstandige baan waarin wij vele mogelijkheden bieden tot 

het uitbreiden van het takenpakket
• Een goede salariëring met uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.lankveld.com.

Ben je geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies, dan kun je jouw 
schriftelijke motivatie en curriculum vitae per email richten aan personeelszak-
en@lankveld.com met vermelding van de vacature waarop je solliciteert.

Van Lankveld Logistics BV 
T.a.v. de heer W. van Lankveld 
Everbest 3, 
5741 PL Beek en Donk  
Tel. 0492-465600 

Assistent planning (M/V)

Chauffeur binnenland (M/V)

Medewerker werf/loods (M/V)

Oproep chauffeur (M/V)

AED-alert
De Stichting AED-Alert in Laarbeek 
heeft enkele jaren geleden de organi-
satie op zich genomen om te komen 
tot een Laarbeek dekkend systeem 
van AED - apparaten. Ruim dertig lo-
caties, verspreid over heel Laarbeek, 
zijn voorzien van een AED-apparaat. 
De plaatsing  van de apparaten is zo-
danig gekozen dat deze 24 op 24 uur 
bereikbaar zijn.

Met meer dan 400 vrijwilligers, die al-
len getraind zijn in het reanimeren en 
het bedienen van een AED-apparaat, 
is Laarbeek voorzien van een goed 
functionerend systeem om snel han-
delend op te treden indien zich een 
calamiteit voordoet. Dat een goede 
bereikbaarheid van de apparatuur van 
levensbelang is moge duidelijk zijn.

Daarom is het jammer te moeten 

vaststellen dat niet iedereen zich dat 
bewust is. Het komt regelmatig voor 
dat in de directe omgeving van het 
AED-apparaat belemmeringen worden 
aangetroffen die in sommige gevallen 
een complete blokkade vormen. In de 
praktijk betekent dit dat er eerst zaken 
verwijderd moeten worden voordat 
men bij het apparaat kan. Omdat het 
hier vaak om secondes gaat vraagt de 
Stichting AED Alert met klem aan de 

bewoners de bereikbaarheid van de 
apparaten te waarborgen.    

Hoe het niet moet moge blijken uit de 
afbeelding die hierbij is afgedrukt.
Wij rekenen op de medewerking van 
alle bewoners van Laarbeek.

Stichting AED-Alert Laarbeek.
Met vriendelijke groet
Joop Spek - voorzitter

LEZERSPODIUM
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Het is zo ver: WiSH Outdoor 2016! 

Vervangen persleiding Waterschap Aa en Maas ligt op schema
Redacteur: Mariëlle de Beer 

Beek en Donk – De persleiding 
tussen de Overturelaan (nabij de 
Goorloop) tot aan de rioolput nabij 
het Raadhuisplein wordt vervangen, 
dit naar aanleiding van een inspectie 
door het Waterschap waaruit is geble-
ken dat de bestaande leiding in slech-
te staat verkeert en dient te worden 
vervangen.

Werkzaamheden
Het vervangen van de persleiding vindt 
plaats door middel van twee gestuurde 
boringen. De eerste boring vond begin 
juni plaats tussen de Overturelaan en 
de kruising Otterweg/Nachtegaallaan. 
De boorinstallatie stond naast deze 
kruising opgesteld op de locatie van 
het speelterrein. In overleg met de ge-
meente is het speelterrein als werklo-
catie aangewezen.

De tweede boring tussen de kruising 
Otterweg/Nachtegaallaan en het 
Raadhuisplein heeft afgelopen week 
plaatsgevonden. “Ook de tweede 
boring voor het gemeentehuis vorige 
week donderdag is succesvol verlo-
pen evenals de eerste boring”, vertelt 
Fred Bergman van Aannemingsbedrijf 
Van den Heuvel, welk bedrijf de werk-
zaamheden uitvoert.

Werkzaamheden komende periode
Na het aanbrengen van de twee bo-
ringen worden deze gekoppeld en 
aangesloten nabij de Goorloop, krui-
sing Otterweg Nachtegaallaan en de 
put nabij het Raadhuisplein. Hiervoor 
zullen graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd en zal het pad tussen de 
Ouverturelaan en de Goorloop in de 
periode van 27 juni tot en met 8 juli 
afgesloten zijn. Ondanks de graaf-
werkzaamheden is het park normaal 
toegankelijk.

De nieuwe persleiding wordt in de pe-
riode van 8 tot en met 22 juli in ge-
bruik genomen. De bestaande leiding 
zal dan worden losgekoppeld en de 
nieuwe leiding zal worden aangeslo-
ten. De werkzaamheden zullen in die 

periode worden afgerond en er zullen 
in die periode opruim- en herstelwerk-
zaamheden plaatsvinden. “We liggen 
op schema, dus voor de bouwvakva-
kantie zijn we helemaal klaar”, aldus 
Bergman.

Vragen?
Alle omwonenden zijn voorafgaand 
en tijdens de werkzaamheden geïn-
formeerd per brief. “Voor vragen of 
opmerkingen over de werkzaamhe-
den is een speciaal telefoonnummer 

ingesteld. Dit telefoonnummer is 
06-10030999. Alle vragen zullen 
met zorg behandeld worden”, be-
sluit Bergman.

Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Nog één nachtje sla-
pen en dan is Beek en Donk weer 
het middelpunt voor festivalminnend 
Nederland. Ruim 60.000 mensen rei-
zen af naar onze mooie gemeente om 
te genieten van de jubileumeditie van 
WiSH Outdoor. 

Bijna twee weken geleden begon de 
organisatie met de opbouw van het 
festival. Deze is nu in zoverre gevor-
derd, dat de organisatie er bijna klaar 
voor is om al deze mensen te ontvan-
gen. Op de foto's in de krant zie je nog 
geen complete podia, want dan is de 
verrassing ervan af! Meer foto's vind 
je op www.mooilaarbeek.nl. Nog geen 
ticket? Wees dan snel! Het festival is 
bijna uitverkocht. Meer informatie: 
www.wishoutdoor.com. 

Onze kersverse burgervader bracht al een bezoek aan het WiSH Outdoor-terrein
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De Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert 
en omstreken (bekend als het Commanderij 

College) zoekt:

een nieuw lid raad van toezicht  
 

Voor meer informatie zie:  
www.commanderijcollege.nl

Lieshout - Na veel jaren met veel 
plezier en enthousiasme speel-
goed uitgeleend te hebben, is 
Speel-o-theek ‘t Locomotiefje uit 
Lieshout genoodzaakt haar deuren 
per 1 juli 2016 te sluiten. 

De laatste jaren bleek het steeds 
moeilijker om nieuwe leden te 
werven. Hierdoor is het ledenbe-
stand dusdanig klein geworden dat 
voortzetting niet meer mogelijk is. 
De leden bestaan uit ouders van 

jonge kinderen, maar ook opa’s en 
oma’s die graag speelgoed in huis 
willen hebben als de kleinkinderen 
op bezoek komen. 

Op woensdag 13 juli tussen 14.00 
en 16.00 uur houden ze een open-
bare verkoop van de hele speel-
goedcollectie. Iedereen is welkom 
bij deze verkoop in het dorpshuis in 
Lieshout. Jong en oud, woonachtig 
in Lieshout en daarbuiten.
In deze collectie hebben ze bui-
tenspeelgoed zoals loopfietsjes 
en kleine trampolines, educatief 
speelgoed zoals puzzels en denk-
spelletjes, constructiespeelgoed 
zoals Duplo en houten speel-
goed. Merken die ze hebben zijn 
Playmobil, Fisher Price, Little Tikes, 
Vtech en nog veel meer.

Speel-o-theek Lieshout wil ieder-
een bedanken die de afgelopen 
jaren wat heeft betekend voor de 
Speel-o-theek. Zonder alle vrijwil-
ligers en leden hadden ze niet zo 
lang kunnen blijven bestaan.

Donderdag 30 juni 2016

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Ivo Schreurs
Blauwe enveloppe voor toe-
slagen weg vanaf 2017

De digitalisering van de Belastingdienst 
breidt zich steeds verder uit.
Op dit moment verstuurt de 
Belastingdienst veel van haar berich-
ten via de digitale brievenbus “De 
Berichtenbox”. Om deze berichten te 
kunnen inzien dien je een DigiD te heb-
ben en dien je tevens de Berichtenbox 
te activeren. Wie geen computer of 
internetaansluiting heeft, kan contact 
opnemen met de Belastingdienst om 
een papieren kopie te ontvangen van 
de berichten die naar de Berichtenbox 
worden verstuurd.
Tot op heden is er geen “einddatum” 
voor het versturen van papieren ko-
pieën. Echter gezien de verdere digi-
talisering van de Belastingdienst is de 
vraag of deze “einddatum” nog lang 
op zich laat wachten.
Vanaf medio 2017 is het volgens 
staatssecretaris Wiebes (Financiën) de 
bedoeling dat de beschikkingen van 
de toeslagen geleidelijk aan iedereen 
digitaal worden verzonden. Alvorens 
de geleidelijke invoering doorgaat wil 
de staatssecretaris eerst wachten op 
een reactie van de Tweede Kamer. 
Immers bij de beschikkingen over 
toeslagen mag niets mis gaan aange-
zien er tijdig gereageerd moet kunnen 
worden als de beschikking niet juist is.
Het in bezit zijn van een DigiD en 
het activeren van de Berichtenbox 
lijkt voor de toekomst onafwendbaar. 
Bereidt u dus alvast voor op de toe-
komst van digitalisering!!

Verkoop 
van vintage 
dameskleding
Wij gaan op dagen als donder-
dagmiddag of vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur vintage 
dameskleding verkopen. Kleding 
in grote en kleine maten. Diana 
en Gerrie-Jeanne helpen u graag 
hierbij.

Vrijdag 1 juli beginnen we van 
13.00 tot 17.00 uur met de ver-
koop van vintage dameskleding. 

Het adres is Berkendijkje 8 in 
Beek en Donk. 
Voor informatie bel je met Diana, 
tel. 06-49666336. Als het bord 
buiten staat zijn wij open.

Advertorial

   

 

Assistent-accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als assistent-accountant ben je werkzaam voor een groot aantal MKB- 
klanten. Je bent werkzaam in teamverband onder begeleiding van een 
ervaren accountant. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit, 

die samenhangen met een administratie en belastingaangiftes.

Functie eisen
• Werkervaring vereist
• Je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden en een 
kritische instelling gericht op 
kwaliteit

• Je bent een teamspeler, klant-
gericht, accuraat, hebt ambitie 
en bent maatschappelijk betrok-
ken

Wat bieden wij 
• Een goed salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids- 

voorwaarden
• Een informele werksfeer
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Beginnend Assistent-accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als beginnend assistent-accountant ben je werkzaam voor een 
groot aantal MKB-klanten. Je bent werkzaam in teamverband 

onder begeleiding van een ervaren assistent-accountant. Je voert 
alle voorkomende werkzaamheden uit, die samenhangen met een 

administratie en belastingaangiftes.

Functie eisen
• je bent gemotiveerd
• je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden en een 
kritische instelling gericht op 
kwaliteit

• je bent een teamspeler, klant-
gericht, accuraat, hebt ambitie en 
bent maatschappelijk betrokken

Wat bieden wij 
• een passend salaris
• uitstekende secundaire arbeids-

voorwaarden
• een informele werksfeer
• een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Verkoop speelgoed Speel-o-theek Lieshout

opheffing

www.ditismijnfeestje.nlKI TT Y  TI JB O SC H
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Geslaagde vismiddag voor jeugd bij H.S.V. Het Geduld

Beek en Donk - In het ka-
der van juni watermaand van 
de gemeente Laarbeek hield 
Hengelsportvereniging Het 
Geduld uit Beek en Donk en vis-
middag voor de jeugd.

Vooraf was moeilijk in te schatten 
of er wel genoeg belangstelling 
voor was, maar gelukkig was er 
zeker genoeg belangstelling. Liefst 
21 deelnemers begonnen aan de 
wedstrijd en ondanks dat in het 

begin het water met bakken uit 
de hemel bleef vallen gingen bijna 
alle deelnemers door tot het bittere 
einde. Ze dachten boven zeker dat 
er niet genoeg water in de vijver 
stond!

Onder deskundige hulp van een 
tiental vrijwilligers en een aantal 
ouders van de kinderen, werd op 
het scherpst van de snede gestre-
den om de overwinning. De te 
verwachte vangsten waren niet al 
te groot. Immers, op de dag voor 
de vismiddag, was er een wedstrijd 
voor de clubleden en daar was 
de vangst zeer beperkt. Maar de 
jeugd van de basisscholen lieten 
zien dat er wel degelijk goed vis 
gevangen kan worden in de vijver. 
Er werden door de deelnemers lek-
ker veel visjes binnen gehaald en 
meteen weer vrijgelaten. De win-
naar werd Marek Jansen met 21 
vissen en een totale lengte van346 
cm.

Tweede werden de broertjes Stan 
en Tim van Zoggel met 20 vis-
sen en een totale lengte van 320 
cm. Hier moet nog wel vermeld 

worden dat zij de grootste vis van 
de dag gevangen hadden. Een riet-
voorn van 22 cm. Derde werd Max 
van den Broek.

Alles bij elkaar genomen is het een 
geslaagd evenement te noemen, 

dat zeker voor herhaling vatbaar 
is. Dat dit alleen maar kan met de 
hulp van een aantal vrijwilligers 
is voor iedereen duidelijk. Dank 
aan de vrijwilligers, die de henge-
laartjes met raad en daad hebben 
bijgestaan en niet te vergeten de 

hengelaartjes zelf, wat een kan-
jers waren jullie. In dit weer door-
gaan met vissen, een heel stel zelfs 
zonder paraplu of regenkleding. 
Hengelsportvereniging Het Geduld 
is trots op jullie. Hopelijk weer tot 
volgend jaar.

Wok         Mandarin
Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Verjaardagsmenu

Openingstijden:
geldig t/m september 2016

Dinsdag 16:00-22:00
Woensdag 16:00-22:00
Donderdag 16:00-22:00
Vrijdag 16:00-22:00
Zaterdag 16:00-22:00
Zondag 16:00-22:00

*vanaf 8 personen

Bent u of één van 
uw gasten jarig 
dan trakteren 

wij!
De jarige eet 
gratis mee*

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Openingstijden:
geldig t/m september 2016

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

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

tour te winnen?
Doe dan mee met het

OMROEP KONTAKT 
TOURSPEL

Kom op en strijd mee.
Durf jij?

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

Omroep Kontakt.

Mooi UIT in Laarbeek

www.watermaand.nl

Evenementen juni watermaand
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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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Mariahout - Het is zomervakan-
tie. Dat betekent dat er vanaf nu 
iedere week ontzettend leuke kin-
dervoorstellingen te zien zijn in 
het theater. Volgende week gaan 
ze van start met Hilaria, die de zo-
mervakantie aftrapt met de voor-
stelling ‘Het Amulet’.
 
Het Amulet
Dit zelfverzonnen sprookje speelt 
zich af ergens tussen China en Ja-
pan, rond een klein dorpje aan de 
rand van een groot woud. Diep in 
dit woud woont een wijze oude 
kluizenaar Lee Lu Tsji. De dorpe-
lingen hebben groot respect voor 
hem. Hij bezit een eeuwenoud 
Amulet, waarvan men beweert dat 
het magische krachten bezit.
 
Op een dag verschijnt er een 
vreemdeling. Hij wil het amu-
let hebben en dan zijn al snel de 
poppen aan het dansen.  Bij deze 
voorstelling van Hilaria kun je lek-
ker griezelen, maar er valt ook heel 
veel te lachen. Er is weinig tekst, 
veel muziek, prachtige kostuums 
en een ouderwets mooi decor. 
Deze voorstelling speelt op woens-
dag 6 juli om 14.30 uur.
 
Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via  
www.oltm.nl of via de verkoop-
adressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout.  
Beleef meer!

VACATURE

Allround medewerker M/V
(40 uur per week)

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

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

Wij zoeken iemand met:    Wij bieden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wij zoeken iemand met:
► Gemotiveerde werkhouding
► Ervaring in de (interieur) bouw  

 sector
► (enige) ervaring met CNC  

 machines
► In bezit van rijbewijs B of BE
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► Geen 8-5 mentaliteit
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Novadoor garagedeuren is een bedrijf gespecialeerd in producti e 
en montage van garagedeuren bij parti culieren in heel nederland.

Wij zijn op zoek naar een jonge hulpmonteur om als extra paar
handen mee te lopen met een van onze hoofdmonteurs. Je bent dus 
alti jd samen met een hoofdmonteur en met hem samen monteren 
jullie onze garagedeuren. Het is geen vies of gevaarlijk werk maar 
vereist wel precisie en netheid.

Wij vragen:
• Technische aanleg
• Fullti me (38 uur)
• Inzet (je moet werk kunnen zien)

Wij bieden:
• Zeer afwisselende functi e met iedere dag een andere werkplek
• Ruimte om door te groeien naar de functi e hoofdmonteur
• Salaris conform CAO (kleinmetaal)

Je reacti e voorzien van CV kunt je richten aan:
Novadoor Garagedeuren
Vonderweg 25
5741 TE Beek en Donk
0492-450527
info@novadoor.nl

t.a.v. Hr. van Moorsel
Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met 
Maikel van Moorsel, 0492-450527.

Hulpmonteur garagedeuren
GEZOCHT:

Lekker griezelen en veel lachen

Kindervoorstelling 'Het Amulet' in Openlucht- 
theater Mariahout

Voetreflexmassage

Jolanda van Erp - Aalders Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 0492-4649329
Jolanda 

van Erp - Aalders

Voetreflexmassage
medium

Pater Becanusstraat 67 • Beek en Donk • 06 - 49596344

Winnaars Vaderdagactie Beekvlied in het zonnetje gezet!

Beek en Donk - Uit alle inzendingen voor de door ondernemersvereniging Beekvlied gehouden Vaderdagactie werden 
16 winnaars getrokken. Zij ontvingen allemaal een bon ter waarde van €25,-, te besteden bij één van de deelnemende 
winkeliers. De uitreiking vond plaats bij Fietsvakman van den Berg, gevestigd aan het Heuvelplein.
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MooiLaarbeek
Zwemmen in de zomervakantie 

De Muldershof 2e op NK 
Schoolvoetbal

Beek en Donk - Wil je gezellig met je 
vrienden en vriendinnen tijdens de zo-
mervakantie gaan zwemmen? Schrijf 
je dan in!

De zwemactiviteiten vinden plaats bij 
Zwembad ‘De Drie-essen’ te Beek en 
Donk op dinsdag 26 juli en dinsdag 
30 augustus, van 13.30 tot 14.30 uur. 
Doelgroep is van 8 t/m 12 jaar en de 
kosten bedragen €2,50 per persoon, 
per keer.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 
22 juli door een mail te sturen naar 
jvdenden@vierbinden.nl. In de mail 
zet je je naam, school, groep, tele-
foonnummer, mail en datum van de 
activiteit.

Kom gezellig ‘s middags met elkaar 
zwemmen en maak gebruik van ver-
schillende attributen waar je vrij mee 
mag spelen. Hopelijk tot dan.

Zeist/Beek en Donk - De grote finaledag 
van het jaarlijkse KNVB Schoolvoetbal 
op het KNVB Sportcentrum in Zeist 
vond vorige week plaats. 

Het team van basisschool De Muldershof 
uit Beek en Donk, dat uitkwam in de ca-
tegorie jongens groep 6, was na winst 
op diverse kwalificatietoernooien in 
Nederweert kampioen geworden van 
het KNVB-district Zuid II. Dit gaf hen 
een ticket voor de grote finaledag in 
Zeist, tezamen met de kampioenen van 
de overige 5 KNVB-districten.

Uit ander vaatje tappen
De spelers en supporters werden 
woensdag al vroeg door de KNVB met 
een touringcar opgehaald in Beek en 
Donk. Aangekomen in Zeist was er een 
indrukwekkende opening onder fantas-
tische weersomstandigheden. Daarna 

werd het tijd om te gaan voetballen. Het 
team van De Muldershof was ingedeeld 
in een poule van 3, samen met de kam-
pioenen uit de districten West I en West 
II. De eerste wedstrijd werd gespeeld te-
gen een school uit Schiedam en meteen 
werd duidelijk dat er qua felheid uit een 
ander vaatje getapt moest worden om 
ver te kunnen komen in deze poule. Na 
tweemaal op achterstand gekomen te 
zijn, werd er toch gewonnen met 4-2. 

Finale
De tweede wedstrijd tegen een school 
uit Purmerend eindigde in 0-0. Als pou-
lewinnaar werd de kruisfinale bereikt, 
daarin moest De Muldershof het opne-
men tegen een school uit Marknesse. 
Na kort verzet van de tegenstander uit 
de Noordoostpolder werd deze halve 
finale door De Muldershof met liefst 
5-1 gewonnen en wachtte de finale. De 
finale werd uiteindelijk met 1-0 verlo-
ren van een school uit Hilversum. Een 
mooie tweede plaats op het NK was 
hetgeen restte voor De Muldershof, sa-
men met een mooie beker en een tas vol 
voetbalervaringen. 

Na de teleurstelling was er tevredenheid 
en een erg gezellige terugreis in de bus. 
Het team van De Muldershof bestond 
uit: Tim de Groot, Fen Bouw, Steyn van 
Halteren, Jay van Lieshout, Raph van 
Bokhoven, Giel Vereijken en Pepijn van 
Hout.

Vermaak jezelf lekker in het water tjidens de zomervakantie

Het team van De Muldershof, met de beker

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.

Openingstijden:
wo t/m vrij 11.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486

#Oppadmet... Leo van der Aa

Redacteur: Nina Sneijers

Laarbeek - Het is rond een uur of 
tien 's ochtends. Rondom basis-
school 'De Muldershof' zijn ver-
scheidene groepjes kinderen te 
zien. Het is Roefeldag. Wij gingen 
op pad met Leo van der Aa. Leo 
is al ruim vijf jaar voorzitter van 
Roefelcomité Laarbeek en Beek en 
Donk. Wat doet Leo allemaal op 
deze dag?
                                                                                                                                                      
                
Rondje Laarbeek                                                                                                                                          
Leo gaat bij elk dorp langs om te 
kijken of het goed gaat. Hij maakt 
met iedereen een praatje. Het eer-
ste dorp is Mariahout, daar roefe-
len ze een halve dag. 's Middags 
hebben ze een andere activiteit. 
De kinderen in Mariahout zijn nog 
volop aan het roefelen dus het is 
nog niet druk in ‘Het Buurthuis’. 
Straks komen kinderen hier ge-
zamenlijk lunchen. Een aantal 

kleine bedrijfjes zitten in 'Het 
Buurthuis’.  Ze hebben geen ei-
gen locatie. Een voetmasseuse, de 
EHBO en een kaartenmaakster to-
nen hun werkzaamheden. Daarna 
gaat Leo naar het munitiekamp in 
Mariahout. Hij maakt een rondje in 

de tanks met kinderen. In Lieshout 
staat een dierenambulance op 
het plein van ‘Het Dorpshuis’. 
Ze laten de kinderen zien wat ze 
bij de Dierenambulance doen en 
welke materialen ze gebruiken. In 
Lieshout eten ze gezamenlijk, net 
als in Aarle-Rixtel. In Beek en Donk 
doen ze dat weer anders, daar eten 
de kinderen hun eigen gemaakt 
lunchpakket onderweg op.

Verschillen, maar toch samen                                                                                                                                
In ieder dorp wordt anders geroe-
feld. Toch regelen ze de belang-
rijkste dingen samen. Het is dus 
wel Roefeldag Laarbeek. Laarbeek 
heeft voor de Roefeldag de taken 
verdeeld. Beek en Donk levert de 
voorzitter, Mariahout maakt re-
clame voor de Roefeldag (de PR), 
Lieshout heeft het secretariaat 
van de vergaderingen en afdeling 
Aarle-Rixtel doet de financiën. 
Voorzitter Leo regelt samen met 
anderen de sponsoren, bedrijven 
en alle overkoepelende zaken. 
Ieder dorp mag zelf weten wat het 

doet met roefelen, maar het wordt 
samen geregeld. 

Kinderen en bedrijven                                                                                                                         
Hoe is Leo erbij gekomen om mee 
te helpen? Hij is een keer gevraagd 
als begeleider van een groepje. Dat 
vond hij zo leuk dat hij mee be-
sloot te helpen. Al tien jaar regelt 
hij zaken voor het Roefelcomité. 
Het allerleukst vindt Leo de con-
tacten met de bedrijven en het or-
ganiseren van een leuke dag voor 

Redacteur: Alexander Brutsaert
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
    (Beek en Donk) 

Lieshout - De Dorpsstraat in 
Lieshout staat zondag in het teken 
van Juni Watermaand. Maar liefst 
vijftien jongerenteams doen mee 
aan de Zeepkistenrace. Iedereen is 
er klaar voor, de kisten zien er stuk 
voor stuk mooi uit. 

Sfeer en organisatie 
Er heerst een gemoedelijkse sfeer 
in de Dorpsstraat. De start is won-
der boven wonder zonnig. Er zijn 
veel mensen aanwezig bij deze 
leuke activiteit. ‘Carnalvalsclub 
Ok Moi’ en ‘Café de Koekkoek’ 
zijn de organisatoren van deze 
race. De jongeren starten, daarna 
zijn de volwassenen aan de beurt. 
Zowel kinderen als volwassenen 
gaan twee keer van de schans. 
Kinderen moeten wel op het lage 
punt beginnen in verband met de 
veiligheid. De categorie jongeren 
is tot en met 15 jaar. Er worden 
prijzen uitgereikt in de categorieën 

snelheid en originaliteit. Ook kun 
je de pechprijs winnen. Voordat 
de kisten omhoog worden geta-
keld, worden ze eerst gekeurd. 
Tussendoor regent het best flink, 
maar het publiek blijft en de race 
wordt hervat.

De race 
De deelnemers starten eerst van-
af de schans die ongeveer bij 

‘Bakkerij Toonen’ ligt. Ze beginnen 
op het lage punt en als er van vijf 
naar één afgeteld is, kunnen ze 
starten. In het midden, ongeveer 
bij ‘Slagerij Hurks’, ligt een drem-
pel en daar gaan ze omhoog. De 
finish is bij ‘De Koekkoek’. Daar 
staan twee dames met vlaggen te 
wachten tot de karretjes gefinisht 
zijn. Daarna worden ze wegge-
bracht door een quad. Vooral de 
start en de drempel in het midden 
zorgt voor veel hilariteit.  

Deelnemers 
De jongste inschrijvende deelnemer 
is vijf jaar oud. MooiLaarbeekTeenz 
ziet een aantal enthousiaste kinde-
ren die zich klaarmaken voor hun 
race. Stan van Berlo heeft er veel 
zin. “Het lijkt me leuk, ik ben op 
het idee gekomen via bekenden 
van mij.” Eloy Huijbregts lijkt het 
spannend om mee te doen. “Ik 

Kinderen vinden eigenlijk 

alles leuk

Geslaagde zeepkistenrace snakt naar vervolg
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MooiLaarbeek

Jeugdtoneel Lieshout weer 
van start 

Jeugdtoneel Lieshout

Lieshout - Wederom is het dit jaar ge-
lukt om een groep enthousiaste jeugd 
samen te stellen, voor het jeugdtoneel 
van de Vriendenkring, die voor jullie 
al druk aan het oefenen zijn om het 
spetterend toneelstuk ‘Gekken’ op de 
planken te gaan zetten.

‘Gekken‘ speelt zich af in een psychi-
atrische inrichting. Wat gebeurd er als 
twee boeven willen inbreken in het 
IMI, het instituut voor mentaal invali-
den? Dan krijgen ze de patiënten op 
hun dak. Vette pech voor die boeven. 
Harry en Frieda zijn net ontslagen 
uit de gevangenis en willen hun buit 
opgraven. Helaas is op die plek het 
IMI gebouwd. Harry verzint allerlei 

smoezen om niet gestoord te worden 
door het verplegend personeel, waar 
hij de gekken voor gebruikt. Helaas 
zijn de paranoïde Suzan, de bezeten 
Demon, de agressieve Els en de wan-
kelende Dnjepri Dnjepropetrovsk de 
schurken iets te behulpzaam, waar-
door alles in de soep loopt. Kortom 
weer een geweldig mooi stuk gespeeld 
door de jeugd. 

Voorstellingen
De voorstellingen worden gespeeld 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 novem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout. Zet deze datum 
maar alvast in jullie agenda want dit 
mogen jullie niet missen.

Je hebt van die momenten in een 
schooljaar dat de groep je plots en 
ineens volkomen kan verrassen. Na-
tuurlijk, wanneer je als meester of juf 
jarig bent en je als een blindeman-
netje van koffi ekamer naar klaslokaal 
wordt begeleid. Aldaar zingen je ko-
ters een ‘Lang zal HIJ leven’ en is het 
gehele lokaal voorzien van slingers 
en ballonnen die provisorisch met 
plakband zijn vast getapet. Handen 
worden geschud, lieve en dolkomi-
sche kaartjes worden gegeven en 
geestdriftig hoopt de jeugd dat je re-
kenen vandaag voor één keer over-
slaat. 

Verrassen kunnen ze je ook wanneer 
ze een resultaat van wereldformaat 
neer weten te zetten. Als ze op het 
moment-supreme ineens de geest 
krijgen en zich vol overgave storten 
in hun werk om de uitdaging aan te 
gaan om het resultaat te behalen wat 
ze willen behalen en daarvoor uitein-
delijk ook beloond worden. Een luid 
gejuich en stralende koppies in een 
lokaal waarin de euforie hoogtij viert 
op dat moment. 

Maar verrassen kunnen ze je ook tij-
dens een klassenfoto. Nee, het gaat 
hier niet om de twee vingers achter 
het hoofd, waardoor de persoon in 
kwestie ineens transformeert in een 
soort van konijn. Het gaat ook niet 
over het meisje wat achteraf, bij 
ontvangst van de foto’s, zegt: ‘Goh, 
ik sta er mooi op’, (aangezien de 
meeste dames zichzelf bombarderen 

tot ‘Dit is mijn lelijkste foto ever!’). 
Nee, in dit geval gaat het over een 
saamhorige beweging die met de 
klas per se op de foto gedaan moet 
worden. Ondanks een tweevoudig 
negatief advies van de fotograaf, die 
uiteindelijk toch overstag ging. Men 
moest en zou de DAB ten uitvoering 
brengen. Een choreografi sch hoog-
standje ontstaan in de hiphopscene 
en dit jaar overgenomen door 27 
olijke en energierijke pubers in aan-
tocht uit het Mariahoutse. Sindsdien 
is de DAB deel uit gaan maken van 
de historie van deze groep en wor-
den groepsfoto’s steevast verrijkt 
met deze rek- en strekbeweging van 
de armen, waarbij het gezicht in één 
der ellebogen verdwijnt. En wat wil, 
zelf doe je als meester en juf ook 
mee. Het moet niet gekker worden, 
maar het zijn wel herinneringen voor 
het leven!

(Mocht u willen 
weten hoe de 
DAB eruitziet, 
surf het www 
op en google 
het even.)

Mees 
Joost

DAB
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Mees 
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op en google 
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Mees 

COLUMN#Oppadmet... Leo van der Aa

de kinderen. Roefeldag is pas ge-
slaagd als zowel de bedrijven als 
de kinderen tevreden zijn. Het is 
dus een dag voor kinderen en be-
drijven. De meeste ouders vinden 

het leuk en interessant. Er mag 
één begeleider per groepje mee. 
Die moet zijn/haar hesje aantrek-
ken, om in het verkeer op te val-
len. Ouders die begeleiden denken 

soms dat iets saai, eng of moeilijk 
is. “Kinderen vinden eigenlijk alles 
leuk", zegt Leo met een tevreden 
gezicht.

Geslaagde zeepkistenrace snakt naar vervolg

denk niet dat ik heel hoog zal ein-
digen”, zegt Eloy. Na de tweede 
rit spreekt MooiLaarbeekTeenz 
de jongens nogmaals. “Het ging 
wel oké, ik vond het leuk om te 
doen”, zegt Eloy. Hij is beschei-
den in zijn uitspraken, maar wint 
uiteindelijk de originaliteitsprijs. 
Op zijn zeepkist wordt geboden 
en het bedrag gaat naar een goed 
doel namelijk Kika, Kinderen kan-
kervrij. Stan is ook tevreden en 

heeft genoten. Mededeelnemer 
Coen Vereijken geeft de sfeer van 
de dag goed weer. “Volgend jaar 
doe ik weer mee”, zegt hij met een 
brede lach.  Zowel deelnemers als 
publiek hadden een gezellige mid-
dag. Een spektakel voor ouderen 
en jongeren.

De uitslagen:
Originaliteitsprijs:
1 Hout nooit op

2 PSV Eindhoven 
3 Woutewagen

Pechprijs:
1 Mop Mop gas erop

Snelheidsprijs: 
1 Rammelkar 
2 Flying Slippertjes 
3 PSV Eindhoven 
 

Leo van der Aa (links) met daarnaast Nina en een groepje jongens dat aan het roefelen is 
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 29 JUNI 2016

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

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

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

The Junglebook 2D: 
15:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:45

Bad Neighbours 2: 
20:00

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

DONDERDAG 30 JUNI 2016

Now You See Me 2: 
19:45 

Warcraft: The Beginning 2D: 19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

VRIJDAG 1 JULI 2016 

Angry Birds: De film 3D: 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
16:00

The Junglebook 2D: 
16:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45 21:30

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 2D: 18:45

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

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:00 21:45

Bad Neighbours 2: 
21:30

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

ZATERDAG 2 JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:15 16:00

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 15:45

The Junglebook 2D: 
15:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:00

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45 21:30

Warcraft: The Beginning 2D: 18:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:00 21:45

Bad Neighbours 2: 
21:30

ZONDAG 3 JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:15  16:00

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30

Finding Dory (NL) 3D: 
13:30 15:45

The Junglebook 2D: 
15:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
19:30

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 2D: 19:45

MAANDAG 4 JULI 2016

Now You See Me 2: 
19:45

Warcraft: The Beginning 2D: 19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

DINSDAG 5 JULI 2016

Now You See Me 2: 
19:45

Ninja Turtles:  

Out of the Shadows 2D: 19:45 

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

WOENSDAG 6 JULI 2016

Angry Birds: De film 3D: 13:30 16:00

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

Finding Dory (NL) 3D: 
13:45 16:00

The Junglebook 2D: 
15:45

Angry Birds: De film 3D: 16:00

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:15

Warcraft: The Beginning 2D: 19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Na de fl inke regenbui van donderdagavond, werden 
deze foto’s vrijdagmiddag genomen op De Groes in 
wijk de Hoge Regt. Het resultaat van de regen was 
dat de tuinen in de wijk blank stonden tot bijna in de 
huiskamer zelf. Het negatieve werd omgebogen naar 
iets positiefs. Voor de kids is het hilarisch.

Groeten, Evelien de Groot
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Mooi GespotMooi Gespot

Giant Ultimo stadsfi ets 
nú 849,- inclusief fi etstas 
en 1 jaar ENRA diefstal 
verzekering

Gazelle Miss Grace 
transportfi ets nú 729,- 
inclusief mand en 1 jaar 
ENRA diefstal verzekering

Gazelle Grenoble C7 HM 
elektrische fi ets vanaf 
2399,- inclusief 1 jaar 
ENRA diefstal verzekering

Inclusief fi etstas 
en zilveren accu!

K�  nú 
met je fiets na�  
de winkel v� r 

de GRATIS 
z� � check!

*op voorraad fi etsen

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!
TRIA Fietsen 
Papenhoef 21, 5737 BS Lieshout 
T: 0499 - 425360 
www.triafi etsen.nl 

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 17.00 uur

tot 300,- 
accessoires 
cadeau*

Bij aankoop van een racefi ets

Bezoek � ze winkel 
   v� r nog me�  LifeStyle 

fietsen!

‘Een gat in de markt!’

't Verswarenhuys heeft vanaf nu: 
smakelijke snacks voor mensen met of zonder 
een voedselallergie!
Beek en Donk – Wie last heeft van 
een voedselallergie of voedings-
intolerantie, moest tot voor kort 
veel laten staan. Met een glu-
ten- of lactose-intolerantie moet 
je immers goed uitkijken wat 
je wel en niet kunt eten. Vooral 
snacks moeten het daardoor ont-
gelden. Als het aan Jeroen van de 
Laarschot, mede eigenaar van 't  
Verswarenhuis van de Laarschot 
in Beek en Donk ligt, is dat voor-
goed verleden tijd. Met de pro-
ducten VA Foods kan iedereen 
eindelijk weer snacks eten.

‘Het idee achter verantwoorde 
snacks ontstond 4 jaar geleden’, 
vertelt Groenen oprichter van VA 
Foods . ‘Mijn moeder heeft lac-
tose-intolerantie en dat bracht 
de nodige beperkingen met zich 
mee: in winkels, cafetaria’s en 
restaurants wordt vaak geen re-
kening gehouden met voedsel-
allergieën. En veel producten in 
supermarkten vallen ook af om-
dat ze niet de juiste ingrediënten 
bevatten. Ik besloot daarom zelf 
aan de slag te gaan. Zo wil ik het 
mogelijk maken dat ook personen 
met een voedselovergevoeligheid 
zonder moeite lekker kunnen 
eten.’

Gezond en veilig
De producten van VA Foods zijn 
in meerdere opzichten gezond 
en verantwoord, legt Groenen 
enthousiast uit. ‘We leveren kro-
ketten, bitterballen, bladerdeeg, 

broodjes, frikandellen en ba-
mischijven. Dat zijn producten die 
op het eerste gezicht niet gezond 
lijken. Mensen met een voedsel-
allergie moeten ze daarom laten 
staan. Onze producten voldoen 
echter aan de VITAL 2-norm. Ze 
zijn dus gezond én veilig. Waaruit 
dat blijkt? Onze producten be-
vatten geen gluten, lactose, no-
ten, koriander, peulvruchten, 
smaakversterkers, kleur stoffen, 
toegevoegde suikers of andere 
allergenen.’ Lachend: ‘Ik moet re-
gelmatig uitleggen dat snacks ook 
zonder al die ongezonde ingredi-
enten nog lekker zijn.’

Volle smaak
Dat laatste wordt bevestigd door 
Jeroen van de Laarschot van 't 
Verswarenhuis van de Laarschot 
in Beek en Donk. Zij verkopen 
sinds kort de producten van VA 
Foods. Jeroen: ‘Geregeld krijgen 

wij klanten met een voedselaller-
gie en ik weet hoe moeilijk het is 
om dan verantwoorde snacks te 
vinden. Met de producten van 
VA Foods hebben we een prima 
oplossing. Ik vind het een gat in 
de markt!’

Ook Paul van Ginkel, een autori-
teit op het gebied van gluten- en 
lactose vrije producten, is zeer 
enthousiast over de producten 
van VA Foods. Zijn motivatie: 
‘De snacks zijn vol van smaak 
én gezonder dan andere snacks. 
Steeds meer mensen willen ge-
zonder eten, zonder E-nummers, 
kleurstoffen en conserverings-
middelen. De snacks van VA 
Foodsverschillen niet van tradi-
tionele producten. Ze zijn dus 
niet alleen een oplossing voor 
mensen met een voedselallergie, 
maar voor iedereen die gezond 
wil eten!’

Advertorial
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Busje komt zo….
Op 15 december 2015 is reeds 
bekend geworden dat de Her-
mes-groep de vervoerder blijft 
voor Zuidoost-Brabant in 2016-
2026. De Hermes-GROEP heeft 
daarbij ambitieuze doelen op 
het gebied van duurzaamheid, 
innovatie en mobiliteit gepresen-
teerd. De weg naar nul procent 
CO2-uitstoot staat in deze cen-
traal. 

Schonere bussen is natuurlijk een 
goede zaak, maar het ontbreken 
van goede opstapmogelijkheden 
in Laarbeek natuurlijk niet.  Voor 
de gemeente Laarbeek komen er 
de volgende lijnen:
• lijn 321: Station Eindhoven – 

Nuenen – Gemert – Boekel
• lijn 322: Station Eindhoven – 

Nuenen – Gemert (oost)
• lijn 323: Station Eindhoven – 

Nuenen – Gemert – station Box-
meer

• lijn 25: Station Helmond – 
Aarle-Rixtel – Beek en Donk – 
Gemert – Boekel – Volkel – 
Uden

• buurtbuslijn 261: Station Hel-
mond – Aarle-Rixtel – Lieshout – 
Mariahout –  Beek en Donk

• buurtbuslijn 259: Stiphout – 
Gerwen – Lieshout – Beek en 
Donk

Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de buurtbus niet in de avon-
duren rijdt en ook niet in het 
weekend. Lijn 25 rijdt niet in de 
avonduren en de lijnen 321-322-
325 gaan geen van alle meer 
door de kernen maar alleen over 
Laarbeeks grondgebied via de 
Gemertseweg, Lieshoutseweg en 
Hoofakker met als belangrijkste 
opstapplaatsen de bushalte bij de 
Bavaria-rotonde en de bushalte 
aan de Lieshoutseweg nabij de 
oversteekplaats naar het Berken-
dijkske. 
Uit gepresenteerde cijfers blijkt 
echter wel dat in de avonduren 
en in de weekenden voortzetting 
van de huidige Hermes-buslijn 
121 niet kan worden afgedwon-

gen. Het gebruik van deze bus-
dienst op deze tijden is o.a. in 
de kern Lieshout op één hand te 
tellen. Waardoor de bestaande 
dienst onrendabel is geworden. 
Hoe hier dan mee om te gaan…?

Er is daarom, mede op verzoek 
van het CDA Laarbeek, aan de 
portefeuillehouder de opdracht 
gegeven om te onderzoeken 
of de huidige fietsenstallingen 
in Beek en Donk aan de N615 
en bij de Bavaria rotonde uitge-
breid moeten worden. Kunnen 
er parkeerplaatsen gecreëerd 
worden in de nabijheid van deze 
bushaltes zodat parkeeroverlast 
in nabijgelegen wijken wordt 
voorkomen? Ook heeft het CDA 
Laarbeek de portefeuillehouder 
gevraagd om een extra opstap-
plaats voor de lijnen 321, 322, 
323 en 259 nabij de Hoofakker/
Deense Hoek.  Verheugd waren 
we dan ook om tijdens de laatste 
commissievergadering te horen, 
dat dit idee in overleg met Her-
mes en de Provincie is omarmd.  
De goedgekeurde verplaatsing 
van de bushalte ‘het Laar’ aan de 
Lieshoutseweg naar locatie Com-
manderij College wordt al enige 
jaren uitgesteld. Dit komt door 
het uitblijven van groot onder-
houd aan de Lieshoutseweg, het 
niet doorgaan van de Oost-West 
verbinding en het wachten op 
de huidige bereikbaarheidsagen-

da. Op aandringen van het CDA 
Laarbeek wordt nu gekeken of 
deze verplaatsing toch eerder kan 
worden uitgevoerd. 

Ook wordt het idee van een 
dorpsauto voor Lieshout, zo-
als die twee jaar geleden ook in 
Boerdonk is ingevoerd, bekeken. 
De dorpsauto, een gedeelde auto 
die op afroep beschikbaar is, is 
in Boerdonk al jaren een succes. 
Deze auto zou een mogelijke 
creatieve oplossing zijn voor de 
avonduren en de weekenden.

Als CDA-Laarbeek achten wij het 
van belang dat een goede open-
baarvervoer structuur en daarbij 
behorende dienstregeling voor 
de Laarbeekse mensen tot be-
schikking blijft.  Als de nieuwe 
aanbesteding in december 2016 
ingaat moet op voorhand alles 
goed geregeld zijn, we blijven 
daarom de ontwikkelingen op de 
voet volgen.

Namens CDA Laarbeek.
Albèr van der Aa

Voorbespreking raadsvergadering 
Kadernota De Werkgroep

Laarbeek - Politieke Partij De 
Werkgroep houdt op maandag 4 
juli, in het Dorpshuis van Lieshout, 
om 20.15 uur een voorbespreking 
van de Kadernota. Deze wordt be-
sproken in een Raadsvergadering 
op donderdag 7 juli vanaf 16.00 
uur in het gemeentehuis van 
Laarbeek te Beek en Donk. 

Dit naast een aantal andere on-
derwerpen zoals vragen PNL over 
Koningsdag Heuvelplein, vragen 
CDA over de bereikbaarheidsagen-
da. Ook komt het Raadsbesluit 
Herziening Exploitatieplan D’n 
Hoge Suute aan de orde. Kortom, 
veel onderwerpen waarvan de 
Kadernota de meeste tijd in be-
slag zal nemen. Daarom begint de 
Raadsvergadering op 7 juli op een 
eerder tijdstip dan dat u gewend 
bent. Wat maakt dat de Kadernota 
zoveel tijd in beslag neemt? 

In een kadernota worden op 
hoofdlijnen de inhoudelijke discus-
siepunten en de uitgangspunten 
voor het opstellen van de begro-
ting vastgesteld. Met deze kaders 
in de hand kan het college een 
nadere uitwerking in de begroting 
presenteren. Kadernota en begro-
ting hebben hiermee een duidelijk 
verschillend karakter in politieke 
betekenis: De kadernota is het 
moment van het inhoudelijke de-
bat over waar men naar toe wil 
in de gemeente Laarbeek. Of te 
wel… waar kiest men voor binnen 
de gemeente. De begroting is het 
moment van de – vaak financiële – 
puntjes op de i. Oftewel… hoe be-
taalt men de keuzes voor de toe-
komst van Laarbeek, ze verdelen 

daarmee de gemeentelijke porte-
monnee over de aandachtsgebie-
den die er ècht toe doen!

Voor De Werkgroep zijn de the-
ma’s die er ècht toe doen:
• Huisvesting en maatschappe-

lijke begeleiding statushouders 
en/of vluchtelingen: Zij vinden 
dat ze een verantwoordelijk-
heid hebben als het gaat om de 
opvang van mensen die door 
oorlogs- of ander geweld hun 
leven niet meer zeker zijn.

• Facilitering voortgezet onder-
wijs: Er moet eerst duidelijk 
zijn wat de objectieve aantallen 
leerlingen in de komende jaren 
zijn. 

• Vertaling van de regionale 
Bereikbaarheidsagenda: Als de 
uiteindelijk te kiezen oplossin-
gen onder de noemer ‘duur-
zaam en slim’ gaan vallen, dan 
is dat voor ons een ‘hiep hiep 
hoera’. Bestaande knelpunten 
moeten opgelost worden!

• Vorming van de economische 
agenda Laarbeek: Een goed 
ondernemersklimaat is en blijft 
voor Laarbeek van belang.

• Opstellen van een ontwikke-
lagenda sportverenigingen: 
Het verenigingsleven ligt hen 
na aan het hart; het is zowel 
de brandstof als de smeerolie 
voor de lokale gemeenschap. 
De koek moeten zij eerlijk 
verdelen!

Kom naar de voorbespreking van 
De Werkgroep op maandag 4 
juli. Zij horen en zien u graag. Ze 
schenken een heerlijke kop koffie 
of thee, en denk en praat mee.

Monteur technische dienst
Het betreft hier een fulltime functie.

Werkzaamheden:
• Onderhoud van machines
• Reparatie van machines
• Alle overige technische werkzaamheden binnen Cor Segers B.V.
• Draaien van storings- en bereikbaarheidsdiensten
• Onderhoud aan gebouwen

Arbeidsvoorwaarden:
Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor het particulier kaaspakhuisbedrijf.

Functie-eisen:
• MBO-elektro of soortgelijke opleiding
• Enige kennis van hydraulica en pneumatiek
• Enige kennis van elektro en werktuigbouwkunde

Solliciteren:
Stuur dan voor 29 juli 2016 een mail met motivatie en cv naar ivonne@corsegers.nl

Cor Segers B.V. verzorgt in een 6-tal locaties in Noord-Brabant 
de opslag, verpakking en het vervoer van kaas voor derden. We 
zijn op zoek naar een:

Partij Nieuw Laarbeek houdt vooroverleg

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Laarbeek - PNL houdt op maandag 4 juli haar open-
bare voorbespreking ter voorbereiding op de raads-
vergadering van donderdag 7 juli. 

Op deze voorbespreking komen de punten aan de 
orde zoals die op de agenda staan, zoals de 1e tus-
senrapportage 2016, exploitatieplan D’n Hoge Suute 
2015, de Jaarrekening 2015 en de Kadernota 2017. 
De Jaarrekening 2015 is belangrijk om te weten hoe 
Laarbeek het financieel gedaan heeft in 2015. 

De Kadernota 2017 is de basis waarop later dit jaar 

de Begroting 2017 gemaakt zal 
gaan worden. Een belangrijk stuk 
derhalve, waarbij principiële keuzes 
gemaakt moeten worden. Daarom ook worden in 
deze raadsvergadering de Algemene Beschouwingen 
gehouden. De volledige agenda met alle stukken 
kunt u vinden op de website van de gemeente. 

PNL nodigt u van harte uit om met hen mee te pra-
ten over de agendapunten, maar ook over andere 
zaken, op maandag 4 juli, aanvang 20.00 uur, in De 
Dreef te Aarle-Rixtel. De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een voorover-
leg, bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners 
van Laarbeek, om zodoende hun raadsleden de 
juiste boodschap mee te geven, welke ze uitvoe-
rig in de komende raadsvergadering bespreken. 
Het vooroverleg vindt plaats op maandag 4 juli.

Mocht u, zoals velen voor u, ook een punt, of 
meerdere punten voor de raadsvergaderingen sa-
men met de fractieleden, de wethouder, bestuur 

en ABL-leden willen bespre-
ken, dan bent u van harte wel-
kom op maandag 4 juli in de 
Kapelstraat 34 tegenover de 
kerk te Donk, aanvang 20.00 
uur. Laat uw stem/mening tellen! De complete 
agendapunten kunt u vinden bij www.laarbeek.
nl onder stukken van de Raadsvergadering. De 
koffie en thee staan klaar!

LEZERSPODIUM

Voorbespreking bij PvdA Laarbeek
Laarbeek - De jaarlijkse kadernota staat donder-
dag 7 juli op de agenda van de raad. Het betreft 
de tweede kadernota van dit college. 

Tijdens de raadsvergadering hebben de raads-
leden de gelegenheid om de kaders aan te ge-
ven van het beleid van het college. Ook wordt 

de financiële situatie 
van de gemeente besproken.

Op maandag 4 juli komen de leden van de PvdA 
bij elkaar om de raadsvergadering voor te berei-
den. U bent van harte uitgenodigd bij Café Thuis 
in Beek en Donk, aanvang 19.00 uur.
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Locatie: Lieshout
Molenstraat 2a
Lieshout
0492 - 38 21 20

Geen operatie dankzij looptherapie bij etalagebenen
Etalagebenen wordt de 
aandoening in de volksmond 
genoemd. Een vervelende en 
pijnlijke aandoening waarbij 
de verkalking en vernauwing 
van slagaderen in de benen er 
voor zorgt dat er tijdens het 
lopen kramp, pijn en/of een 
doof/moe gevoel optreedt. 
Patiënten die er last van 
hebben kunnen steeds minder 

ver lopen en hun wereld wordt 
steeds kleiner. Tot voor kort 
was opereren of dotteren 
de oplossing, maar nu blijkt 
looptherapie voor veel 
patiënten een betere optie. 

“Door de pijn heenlopen”
“Tegenwoordig worden veel 
mensen met etalagebenen door 
de huisarts of de vaatchirurg 
eerst naar de fysiotherapeut 
verwezen”, vertelt Robin Rijf 
van Fysiotherapie Kemps en 
Rijf. “Bij ons volgen ze dan 
looptherapie. Op een loopband 
leren ze door de pijn heen te 
lopen, waardoor deze na een 
tijdje sterk vermindert. Als je  
door de pijn heen blijft bewegen, 
gaat je lichaam namelijk zelf 
bypasses aanmaken. Het 

vormt kleine adertjes om de 
vernauwing heen, waarmee het 
dus eigenlijk zelf het probleem 
oplost.” 

“De wereld van de patiënt 
wordt een stuk groter”
Robin vervolgt enthousiast: “De 
voordelen van deze therapie 
zijn voor de patiënt enorm. In 
de meeste gevallen hoeft er 
namelijk geen operatie meer 
plaats te vinden en wordt zijn 
de wereld weer een stuk groter. 
Waar veel patiënten eerst niet 
meer van hun huis naar de 
auto konden lopen, kunnen ze 
nu weer zelfstandig naar de 
brievenbus of een boodschap 
doen. Bovendien worden de 
meeste mensen dankzij de 
therapie en de leefstijladviezen 

die we tussendoor geven een 
stuk actiever. Daarmee is 
de kans op herhaling van de 
problemen in de toekomst 
veel kleiner geworden.”

Begeleiding van de 
fysiotherapeut
Looptherapie volgt u 
onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. Door de pijn 
heen lopen kost veel moed 
en energie en dan kan de 
fysiotherapeut een belangrijk 
steuntje in de rug zijn. 
Bovendien houdt hij tijdens 
de therapie nauwlettend 
alle lichaamsfuncties in 
de gaten om te zorgen 
dat de looptherapie veilig 
verloopt. De gespecialiseerde 
fysiotherapeuten van Kemps 

& Rijf zijn aangesloten bij 
Claudicationet. Zij spijkeren 
daardoor continu hun kennis 
bij en hebben korte lijntjes met 
vaatchirurgen, huisartsen en 
verpleegkundig specialisten. 

Voor meer informatie over 
looptherapie gaat u naar 
www.fysiokempsrijf.nl of belt u 
met 0492-382120.

Lekker onderuitgezakt op 
de bank spelletjes doen, 
filmpjes kijken of appen 
met vrienden. Steeds 
meer (jonge) kinderen 
hebben last van hoofdpijn, 
nekpijn of rugpijn door een 
verkeerde houding tijdens 
het gebruik van een tablet 
of telefoon. Manouk van 
Bussel, oefentherapeut 
Cesar, ziet in haar praktijk 

regelmatig kinderen en 
volwassenen die klachten 
hebben als gevolg van 
tablet en telefoongebruik. 
Voor kinderen is het extra 
belangrijk tijdig iets aan 
de klachten te doen of nog 
beter om ze vóór te zijn.

Lekker onderuitgezakt op de 
bank
Veel volwassenen en 
kinderen nemen een 
verkeerde houding aan 
tijdens het gebruik van hun 
tablet of telefoon. Het is zo 
lekker om onderuitgezakt 
op de bank even een filmpje 
te kijken met de tablet op 
schoot. Maar door het naar 
beneden kijken, zet je extra 
veel spanning op je nek. Je 
hoofd trekt meer aan de 
nekspieren dan wanneer 
je rechtop zit en weegt 

daardoor zwaarder voor deze 
spieren. Als je dan ook nog 
onderuitgezakt zit, verergert 
de belasting van je nek 
nog meer. Oefentherapeut 
Cesar, Manouk van Bussel: 
“Daardoor ontstaan niet 
alleen nekklachten, maar 
vanuit de nek komen ook de 
spieren naar het hoofd en de 
rug onder spanning te staan. 
En dat veroorzaakt hoofdpijn 
en rugklachten. Het is juist 
bij kinderen belangrijk om 
op tijd iets aan de houding 
en klachten te doen.” 

Hoe voorkom je klachten?
De tablet en telefoon zijn 
niet meer uit ons leven weg 
te denken. Om te voorkomen 
dat je klachten krijgt, is het 
dus belangrijk om op de 
juiste houding te letten. 
Manouk heeft een aantal 

tips, waar je zelf thuis op 
kunt letten. De belangrijkste 
is, dat je rechtop gaat 
zitten en de tablet zoveel 
mogelijk op ooghoogte 
houdt. Daarmee zit je in 
een natuurlijke houding en 
belast je de spieren zo min 
mogelijk. Manouk: “Je kunt 
bijvoorbeeld gebruik maken 
van een tabletstandaard om 
minder gebogen te hoeven 
zitten. Heb je deze niet, dan 
kun je ook gebruikmaken 
van een kussen om de tablet 
in ieder geval hoger te 
plaatsen. Let er dan op dat 
je deze ook schuin zet, dat is 
altijd beter dan plat. Verder 
is het belangrijk om veel van 
houding te wisselen.”

Vraag hulp bij de 
Oefentherapeut Cesar
Heeft u of uw kind vragen 

over het toepassen van de 
juiste houding of misschien 
al last van klachten? Neem 
dan eens contact op met 
Manouk voor advies of een 
behandeling. Zij kan de tips 
dan persoonlijk toelichten en 
oefeningen meegeven om de 
klachten te verminderen en 
te verhelpen. Als uw kind de 
juiste houding aanleert heeft 
het daar de rest van zijn 
leven baat bij en voorkomt 
u dat het later last heeft van 
de gevolgen van een onjuiste 
houding. De behandeling van 
een Oefentherapeut Cesar 
valt onder fysiotherapie en 
voor kinderen wordt dat 
volledig vergoed door de 
zorgverzekering.

Voor meer informatie gaat u 
naar www.fysiokempsrijf.nl 
of belt u 0492-382120.Manouk van Bussel

Robin Rijf

Heeft uw kind last van hoofd-, nek- of rugpijn?

Let op een juiste houding bij het gebruik van tablet of telefoon!

Theo Kemps

Locaties: Lieshout/Aarle-Rixtel/Beek en Donk
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Beek en Donk - De 15-jarige 
Dennis van Dijk ligt goed op koers 
richting het NK Veldrijden in janu-
ari 2017. 

Hard fietsen
Op 8-jarige leeftijd ontdekte 
Dennis dat hij fietsen wel heel 
leuk vond. Niet gewoon fietsen, 
nee heel hard fietsen op de weg 
en ook moeilijk fietsen tijdens het 
veldrijden. Omdat er in Beek en 
Donk geen wedstrijdclub is, sloot 
hij zich aan bij de Helmondse RTC 
Buitenlust. Daar ontwikkelde hij 
zich via de jeugdcategorieën 1 
t/m 7 tot laatste jaars nieuweling. 
Omdat hij dit jaar tweede jaars 
nieuweling is, maakt hij meer kans 
om zich ‘in the picture’ te rijden. 
Wielrennen op de weg is voor 
Dennis vooral conditietraining 
en af en toe verdient hij daarmee 
een extra centje als hij tussentijdse 
sprints maakt.

‘In the picture’
Vooral in the picture van een team 
bedoelt hij dan: “Als ik voor een 
team zou mogen kiezen, dan zou 

dat Laris-Doltcini uit België zijn. Als 
je voor een team rijdt, dan krijg je 
materiaal van dat team en scheelt 
dat mijn ouders weer een hoop 
onkosten.” Als Dennis met zijn ou-
ders en broer afreist voor een wed-
strijd, dan is hun auto afgeladen 
met reservewielen, onderdelen en 
benodigdheden om problemen di-
rect te kunnen herstellen. “Je zou 
het misschien niet denken, maar 
bandenkeuze is erg belangrijk, niet 
alleen op de weg maar zeker ook 
in het veld. Daarbij is ook de ban-
denspanning nog van belang voor 
het resultaat”, aldus Dennis.

Duidelijke keuzes
Dennis heeft al een persoonlijk 
begeleider en trainer gevonden in 
Jan Benders. Op deze jonge leeftijd 
maakt Dennis al duidelijke keuzes. 
Zo laat hij het NK wielrennen schie-
ten vanwege het risico op blessu-
res en het parcours waarop gere-
den wordt. Met hoeveel renners 
je tegelijk kunt starten, maakt een 
behoorlijk verschil voor de kansen 
op succes. Jaarlijks wisselt het par-
cours. Als Dennis een keuze moet 
maken, dan kiest hij voor veldrij-
den. “Veldrijden is afwisselender”, 
zegt Dennis.  Wielrennen en veld-
rijden gaat goed samen omdat het 

seizoen op de weg loopt van maart 
tot september en het veldrijden 
van september tot en met febru-
ari. Het wielrennen is voor Dennis 
vooral bedoeld om zijn conditie te 
verbeteren en zo hard mogelijk te 
kunnen rijden, ook in het veld. 

Op dinsdag traint Dennis bij de 
districtstraining in Veldhoven, op 
woensdag bij Jan Benders en op 
donderdag bij Buitenlust. Met in 
het weekend één en soms zelfs 
twee wedstrijden een vol schema, 
dat weinig ruimte laat om te chillen 
met vrienden. Dennis: “Soms vind 

ik dat wel moeilijk, maar ik heb 
het er wel voor over.” Het ultieme 
doel van Dennis: “Zo hoog moge-
lijk eindigen op het podium bij het 
NK in januari 2017 en dan verder 
kijken.”

Sportend Laarbeek
Wielrenner Dennis van Dijk ligt op koerswielersport

Veldrijden is afwisselender

Dennis van Dijk

Dennis van Dijk tijdens de Wielerronde van Bavaria in Lieshout
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Lieshout - Badminton Club 
Lieshout heeft weer een gezelli-
ge afsluiting van het seizoen ge-
houden. Dankzij ‘de Ofyr’ en een 
behoorlijke opkomst, een prima 
organisatie, een zeer gastvrije 
kantine en tóch wel redelijk weer 
is de ‘Seizoensafsluiting Senioren 
2015/2016’ een leuke, en vooral 
gezellige happening geworden.

Ofyr
Al vroeg in de avond kwamen de 
badmintonners bijeen om te star-
ten met een kopje koffie en/of 
thee en de onafscheidelijke cake. 
Nadat organisatoren Frans van 
Waardenburg en Marianne Arends 
de deelnemers hadden toegespro-
ken kon het spektakel starten. 
Centraal stond een ‘Ofyr’: dat is 
een soort bakplaat, rondom een 
open vuur. Frans van Waardenburg 
had speciaal voor deze bijeen-
komst zo’n ‘Ofyr’ geregeld. Deze 
bakplaat stond centraal omdat de 
deelnemers de rand benutten om 
vlees, groenten en aardappelen te 
bakken en op die wijze een soort 
barbecue ontstaat. Doordat er 
middenin een vuur zit, zorgt deze 
kachel ook nog eens voor verwar-
ming, waardoor hij écht het mid-
delpunt van de bijeenkomst wordt.

Plensbui
De badmintonners hadden deze 
keer gekozen om niet té ver weg 
te gaan en hielden zich daarom 
op in, en nabij, de kantine van 
sporthal ‘de Klumper’. Met een 
lounge-set en een professionele 
partytent buiten, en natuurlijk de 
Ofyr, was het goed toeven op de 
Papenhoef. Ook toen de onver-
mijdelijke plensbui, die dit voorjaar 
kenmerkt, naar beneden kwam, 

lieten de badmintonners zich niet 
uit het veld slaan. De echte ‘die-
hards’ bakten gewoon door -onder 
een paraplu - terwijl de anderen 
hun intrek namen in de gezellige 
kantine. Hier werden nog wat spel-
letjes gedaan (sjoelen, darten) om 
de avond een actief karakter mee 
te geven. Na de plensbui bleek de 
Ofyr nog volop in bedrijf te zijn 
en fungeerde deze alleskunner als 
gezellige kachel, midden tussen de 
keuvelende badmintonners. 

Afsluiting
Met deze activiteit sluiten de seni-
oren van Badminton Club Lieshout 
het seizoen 2015/2016 af. Op 20 
juli hebben zij de laatste, woens-
dagse speelavond. Voor die tijd, 
op 2 juli, heeft ook de jeugd van 
Badminton Club Lieshout nog een 
extra activiteit, zodat ook zij het 
seizoen goed af kunnen sluiten. 
Pas op 7 september 2016 zijn de 
badmintonners weer present, om 
dan het seizoen 2016/2017 op te 
starten.

badminton Gezellige seizoensafsluiting 
Badminton Club Lieshout 

De ‘Ofyr’ vormde het duidelijke middelpunt bij de 
seizoensafsluiting van de senioren van Badminton Club Lieshout

Programma / Uitslagen

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen Bandstoten 24 juni 
Mark van de Burgt – Geert-Jan Otten 0-3
Geert-Jan Otten – Richard van 
Deursen  1-3
Richard van Deursen – Jan van 
Grinsven  3-1
Richard van Deursen – Niels 
Schoonings  2-0
Mark van de Burgt – Philip Oosthoek   
 0-3
Dave van de Burgt – Jan van Grinsven  
 0-3

Stand Bandstoten per 24 juni 
1. Richard v Deursen      6 15
2. Philip Oosthoek          6 13
3. Jan v Grinsven            8 12
4. Geert-Jan Otten         7 10
5. Dave vd Burgt            7 9

bridgen
Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 22 juni (vrij bridgen)  
1. Annie – Thera 74,67%
2. Francien – Fons 65,00%
3. Jo – Riet 56,67%

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 22 juni
1. Cellie en Riky 65,42%
2. Joop en Marian 60,83%
3. Riek en Leo 58,33%
4. Nettie en Arno 55,00%
5. Willy en Trees 54,58%
6. Leo en Diny 51,67%
7. Gidi en Gerda 50,42%

Uitslag dinsdag 28 juni
1. Marian en Riek                64,44%
2. Gidi en Riky                       60,56%
3. Frans en Joos                    55,00%
4. Kees en Bets                    54,44%
5. Mari en Arno                     53,89%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 

Brouwerijcafé te Lieshout. Zie ook 
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 28 juni
1 Annie en Helma 69,00%
2 Bernadette en Diny 54,50 %
2 Mieke en Diny 54,50%
4 Riek en Kitty 54,38%
5 Jo en Riet  53,00%
Volgende zitting op dinsdag 5 juli

postduiven
Postduivenvereniging De Luchtbode
Wedvlucht Nanteuil Le Haudouin 340 km
1  Jan Barten
2  Pieter Beekmans
3  en 4 Henk Verstappen
5  Sjef Schellekens
6  en 7 Frank Coolen
8  Gerard Brouwers
9  Jan Barten
10 Sjef Schellekens
 
Wedvlucht La Souterraine 666 km
1  Sjef Schellekens
2  Harrie Barten
3  Martien de Groot
4  en 6 Ad Barten
5  Gerard Brouwers
7  Jan Barten
8  Joop Vereijken
9  Harrie Barten
10 Martien de Groot
 
Wedvlucht Bordeaux 829 km
1  Leo Koolen
2  Ad van Rhee
4  Theo Spierings
5  Han Coolen
6  Piet van der Aa
7  Sjaak Mens
8  Theo Spierings
9  Harrie Barten
10 Leo Koolen

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn 

geldig van 29 t/m 2 juli 2016

Het mooiste groen

Alles onder de buiten overkapping

Wij gaan uitbreiden
Alles moet weg!

LAATSTE WEEK

OP = OP  WEG IS PECH

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

Alles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkapping

Lavendel
“Hidcote”, heerlijk geurend en 
goed winterhard! 20-cm hoog 
in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

goed winterhard! 20-cm hoog 
in 12-cm pot
€ 1,99 p/stuk

Alles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkappingAlles onder de buiten overkapping

Calibrachoa
“Millionbells”. Bloeit de hele 
zomer, verkrijgbaar in div. 
kleuren. ø 20 cm in 12 cm pot.
€ 1,99 p/stuk
kleuren. ø 20 cm in 12 cm pot.
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

75% 
KORTING

Minimaal

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

OPEL ERKEND
REPARATEUR

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

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Arian de Groot

www.top-gardens.nl

Schooltennis Lieshout/
Mariahout groot succes

Mini & Maxi toernooi bij 
TV De Raam

Lieshout - Tennisvereniging De 
Raam heeft in de afgelopen 2 weken 
op alle 4 de basisscholen in Lieshout 
en Mariahout tijdens de gymles een 
tennisclinic gegeven. 

Deze werden voor de groepen 3 tot 
en met 8 vol enthousiasme gegeven 
door TV De Raam trainer Paul. Heel 
de gymzaal stond vol met tennis-
spellen, waaronder minitennis, ten-
nisbal-hoog-houden en hoepel-ten-
nis. De leerlingen gingen in kleine 
groepjes een voor een deze spel-
len af. Het was op een zeer speelse 

manier een leuke kennismaking met 
de tennissport. 

Maar het houdt hier nog niet 
bij op, want op zondag 10 juli 
houdt Tennisvereniging De Raam 
op haar tennispark het grote 
Schooltennisfestijn. Een dag vol tennis 
met onder andere een tenniskanon, 
service-snelheidsmeter en een groot 
luchtkussen. Zit je op een van deze 
scholen en heb je je hier nog niet voor 
opgegeven, stuur dan een email naar 
jeugdcommissie@tvderaam.nl. Je 
mag dit niet missen!

Lieshout – De organisatie had er zon-
dag 19 juni een hard hoofd in van-
wege de vele regenval van de laatste 
dagen, maar gelukkig stond er een 
strakblauwe hemel, waaronder het 
jaarlijkse Mini & Maxi toernooi werd 
gespeeld bij TV De Raam. 

Nadat alle vaders ’s morgens met een 
ontbijt op bed al flink verwend waren, 
moesten ze daarna flink aan de bak.  
Zowel in categorie Rood, Oranje en 
Groen/Geel hadden zich koppels met 
moeders, vaders en ooms. Tristan had 
zich zelfs met zijn opa Tinie ingeschre-
ven. Het was een druk programma, 

maar de spelers konden tijdens de 
lunch, met broodjes en soep, weer 
even op adem komen. Na nog een 
aantal spannende wedstrijden waren 
om 14.00 uur de winnaars bekend. 

In de categorie Rood won Peer samen 
met zijn ome Pieter. Pepijn pakte de 
winst samen met zijn vader Erik, in ca-
tegorie Oranje. En Thijs en zijn vader 
Michel waren de sterkste in de catego-
rie Groen/Geel. Het was weer een zeer 
geslaagde editie! En de Mini & Maxi 
traditie zal volgend jaar zeker weer 
voortgezet worden. 

tennis Spannend Open Jeugdtoernooi 
bij TV 't Slotje

Prijswinnaars op het Open Jeugdtoernooi TV 't Slotje 2016

Beek en Donk - De finales van 
het Open Jeugdtoernooi van 
Tennisverening ’t Slotje vonden 
zondag 26 juni plaats. De voor-
afgaande week hebben circa 90 
deelnemers in de leeftijd van 10 
tot en met 17 jaar hun poule en 
vervolgwedstrijden gespeeld in de 
diverse categorieën. 

Niet alleen jongens en meisjes van 
TV ’t Slotje en omringende plaat-
sen deden mee, maar onder ande-
re ook uit Eindhoven, Uden, Den 
Bosch en zelfs Tilburg. Ondanks 
dat het weer niet altijd mee zat, 
was het een zeer geslaagd toer-
nooi, dat mede mogelijk is ge-
maakt door Verkeersschool Arlo de 
Bie, met vele mooie en spannende 
wedstrijden. 

De waardebon, mede aangebo-
den door Gunneman Intersport 
Helmond, ter waarde van €200,00 
onder de vroege inschrijvers is ge-
wonnen door Meike Lahaye van de 
thuisvereniging en Lieke van Berlo 

uit Gemert ging met de enorme 
snoeppot naar huis. 

De winnaars van de diverse onder-
delen zijn: 
Groen enkel: 1e pr. Maarten van 
den Berg (HTC Son 2000), 2e pr. 
Yara Huijbregts (TC Boekel). Groen 
Dubbel: 1e pr. Jorg van Moorsel 
(TC Boekel) en Stan Nooijen (TC 
Boekel), 2e pr. Rozan van Erp (TC 
Boekel) en Jill van den Munckhof 
(TC Boekel). 
Meisjes Enkel 11-12: 1e pr. Kim 
Donkers (TC Boekel), 2e pr. Emma 
van Gog (Carolus). 
Jongens Enkel 11-12: 1e pr. Teun 
Jongmans (TV ’t Slotje), 2e pr. 
Swen Otte (Carolus). 
Jongens Dubbel 11-12: Teun 
Jongmans (TV ’t Slotje) en Yorg 
Peters (TV ’t Slotje), 2e pr. Joost 
Brouwer (Carolus) en Bart van der 
Velden (Carolus). 
Meisjes Enkel 11-14: 1e pr. Maaike 
Jongmans (Tv ’t Slotje), 2e pr. Kim 
van den Broek (TV ’t Slotje). 
Jongens Enkel 11-14: 1e pr. Ward 

van der Ven (LTC Uden), 2e pr. Tim 
van Oorschot (TV Bokt). Meisjes 
Dubbel 11-14: 1e pr. Kim Donkers 
(TC Boekel) en Suzie Theunissen 
(LTC Uden), 2e pr. Lieke van Berlo 
(Gemertse LTV) en Sylvie van den 
Eijnde (Gemertse LTV). 
Jongens Dubbel 11-14: 1e pr. 
Daniël Barendse (TV ’t Slotje) en 
Timo Hocks (TV ’t Slotje), 2e pr. 
Wout Curvers (LTC Uden) en Ward 
van der Ven (LTC Uden). 
Meisjes Enkel 11-17: 1e pr. Sam 
van Lankveld (TC Boekel), 2e pr. 
Amber van der Stek (LTC Uden). 
Jongens Enkel 11-17: 1e pr. Tom 
Booy (TV ’t Slotje), 2e pr. Richie 
Lee (TV Bokt). 
Meisjes Dubbel 11-17: Myrne van 
Erp (TV ’t Slotje) en Ilse van Rooij 
(TV ’t Slotje), 2e pr. Kim van den 
Broek (TV ’t Slotje) en Maud van 
Oosterwijk (TV ’t Slotje). 
Gemend Dubbel 11-17: 1e pr. 
Maaike Jongmans (TV ’t Slotje) en 
Daniël Barendse (TV ’t Slotje), 2e 
pr. Ilja van den Brand (TV Set ’77) 
en Koen Sijes (TV De Balledonk).
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Het beste hout!
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. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

Suzanne heeft >120 out� ts

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

rolschaatsen Zomershow RC de Oude Molen 
brengt een Ode aan K3

Beek en Donk - De jaarlijkse 
Zomershow van Rollerclub De Oude 
Molen wordt op zondag 17 juli gere-
den. Deze show wordt gereden door 
de jongste leden, tot ongeveer 10 à 
11 jaar. Ieder jaar zetten zij ondanks 
hun jonge leeftijd een spetterende 
show neer.

Dit vergt heel veel training en voorbe-
reiding want ze willen dat alles klopt. 
Niet alleen het decor maar ook het sa-
menspel de mimiek en natuurlijk het 
schaatsen moet worden afgestemd op 
elkaar. Voor de jonge meiden vergt het 
veel discipline want er moeten heel 
veel nummers worden ingestudeerd.

Al vele thema’s passeerde de revue 
van sprookjes en musicals tot een reis 
om de wereld. Vorig jaar bleven ze 
gezellig in Nederland en hadden de 
rijdsters iedereen vermaakt met de 
oer-Hollandse gezelligheid. 

Dit jaar komen er spetterende optre-
dens van de zuiderburen. De rijdsters 
van De Oude Molen brengen een 
Ode aan K3. Vorig jaar konden vele 
meisjes een auditie doen om de nieu-
we K3 te worden en dit jaar was het 
afscheidsconcert van Karen, Kristel en 
Josje. Vele hits komen tijdens deze 
show voorbij en alle rijdsters kruipen 
een keer in de huid van K3. Misschien 

zijn zij wel weer de toekomstige K3.

Kom dus op zondag 17 juli naar deze 
spetterende optredens kijken en zie 
hoe de jongste rijdsters de liedjes 
brengen van K3 op rolschaatsen. Dit 
vindt plaats op de locatie aan de Lage 
Heesweg 1 in Beek en Donk.

Er zijn 2 shows om 13.00 en om 16.00 
uur en de entree bedraagt €5,00. 
Kaartjes zijn te koop aan de kassa 
maar wilt u zeker zijn van een plaatsje 
dan zijn de kaartjes vooraf te bestellen 
op   kaartverkoop@rcdeoudemolen.nl. 
Voor meer info: www.rcdeoudemolen.nl.

RC de Oude Molen naar NKK Rolschaatsen 2016

Het NKK-team van De Oude Molen. Vlnr: Laura, Anouk, Cloë, Anne, Chloë, Michelle, Marloes en Birgit

Beek en Donk - De Nederlandse 
Kampioenschappen Kunstrol-
schaatsen worden op 2 en 3 juli 
gehouden. De wedstrijd vindt 
plaats in Sporthal Galecop te 
Nieuwegein. Acht rijdsters van RC 
de Oude Molen mogen aan deze 
wedstrijd deelnemen. Zij hebben 
2 selectiewedstrijden gereden en 
hebben zich geplaatst voor het 
NNK.

De acht rijdsters komen uit in de 
volgende klasse:
Supermini Vrijrijden: Laura Jacobs 
en Anouk Verbugt
Mini Vrijrijden: Cloë de Ridder en 
Anne van Melis
Mini Figuren: Cloë de Ridder en 
Anne van Melis 
Cadet Figuren: Chloë Donkers en 
Michelle de Koning
Cadet Vrijrijden: Michelle de 
Koning

Junior figuren: Birgit van Berlo
Senior Vrijrijden: Marloes 
Kluijtmans

De afgelopen tijd is er nog flink ge-
traind om de puntjes op de ‘i’ te 
zetten. Rollerclub De Oude Molen 
wenst hun rijdsters en trainsters 
heel veel succes toe op 2 en 3 juli 
in Nieuwegein.
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Mierlo – Rolschaatsvereniging 
Olympia uit Mierlo is aanko-
mend weekend met vier rijd-
sters vertegenwoordigd bij de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Kunstrolschaatsen. Deze wed-
strijd wordt in Nieuwegein door 
KRC Rolling samen met het 
Sectie Bestuur Kunstrolschaatsen 
(SBK) van de Nederlandse 
Rolschaatsbond georganiseerd. 

Kampioenschap
Het kampioenschap bestaat uit twee 
disciplines; Figuurrijden en Vrijrijden. 
De Laarbeekse Colet komt in actie op 
de discipline Figuurrijden. 

Stevige voorbereiding
Colet heeft de laatste weken hard 
getraind om haar niveau op peil te 
houden en zelfs op sommige punten 
te verbeteren. In de twee voorgaan-
de wedstrijden eindigde Colet op een 
keurige tweede plaats, nipt achter 
de nummer één. Al jarenlang wordt 
Colet ondersteund en begeleid door 
haar trainster Jeanne Janssens (Beek 

en Donk). Inmiddels hebben zij al vele 
hoogtepunten meegemaakt; zowel 
bij nationale als internationale wed-
strijden. Hopelijk komt er een nieuw 
hoogtepunt bij in de sportcarrière van 
Colet! 

Clubgenootjes
Naast Colet nemen ook clubgenootjes 
Mirthe de Goede (klasse Cadet, disci-
pline Figuren), Yessie Kusters (klasse 
Junior, discipline Figuren én Vrijrijden) 
en Melissa Verdonk (klasse Junior, dis-
cipline Vrijrijden) deel aan dit kampi-
oenschap. De Olympia-rijdsters maken 
grote kans op podiumplaatsen, mede 
gezien de resultaten van de vorige 
wedstrijden in het afgelopen jaar. 
Naast de deelnemers van Olympia, ne-
men ook deelnemers uit Beek en Donk, 
Kerkdriel, Zaandam, Winschoten en 
Nieuwegein deel aan deze wedstrijd.

Selectie internationale wedstrijden
Behalve de sportieve strijd om de po-
diumplaatsen, wordt er ook gestre-
den voor deelname aan de Europese- 
of Wereldkampioenschappen. Vo  

or Colet, maar zeker ook voor haar 
clubgenootjes, zou dit een mooie af-
sluiter zijn van dit rolschaatsseizoen.

Meer informatie: zie www.rvolympia.nl

judo

Laarbeekse Colet Claessens naar Nederlands 
Kampioenschap Kunstrolschaatsen

voetbal

2e Plaats Sparta'25 D1 bij NK 
Straatvoetbal

Beek en Donk – Een afvaardiging van de D1 van Sparta’25 is 2e geworden op 
het Nederlands Kampioenschap Straatvoetbal in Amsterdam.

Clubkampioenschappen bij 
Budoclub Beek en Donk 

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk hield op vrijdag 24 juni in de 
gymzaal aan de Otterweg haar jaar-
lijkse clubkampioenschappen. In 
totaal namen 44 budoka`s deel. Zij 
werden verdeeld over 12 poules. 

Er was ook dit jaar weer een poule 
met budoka`s die Karate Jitsu beoe-
fenen. Gelukkig was de temperatuur 
in de zaal lager dan enkele dagen 
eerder, de budoka`s hadden geen last 
van de hoge temperaturen. Dit lever-
de veel mooie partijen op. 

De uitslagen
Karate
Poule 1: 1e Julia Strik, 2e Britt 
Beckers, 3e Luuk Gevers.

Judo
Poule 1: 1e Daan Brouwers, 2e 
Eline v/d Kerkhof, 3e Teun Smeets, 
4e Lennert v/d Rijbroek, 5e Theun 
Reloe. 
Poule 2: 1e Tom Brals, 2e Loek 

Vermeltfoort, 3e Niels van Berlo, 4e 
Gavin v/d Rijt.
Poule 3: 1e Tjeerd van Rijbroek, 2e 
Jim Hendriks, 3e Mike van Asseldonk. 
Poule 4: 1e Rick Bolwerk, 2e Jens 
Vermeltfoort, 3e Rick van Zutven, 4e 
Stijn Derksen.
Poule 5: 1e Sara Spierings, 2e Imke 
Toonen, 3e Floor Hageman, 4e Sarah 
v/d Laar. 
Poule 6: 1e Jolijn v/d Kerkhof, 2e 
Misja Meulenbroeks, 3e Noortje v/d 
Bogaard, 4e Vera v/d Boogaard. 
Poule 7: 1e Sven Beckers, 2e Tijn 
Korsten, 3e Aron v/d Berg, 4e Thijs 
Toonen,
Poule 8: 1e Taina Janssen, 2e Nienke 
Toonen, 3e Tarek Rijf.
Poule 9: 1e Gijs de Visscher, 2e Joeri 
van Zutphen, 3e Thom Boot, 4e Jesse 
Appelhof,
Poule 10: 1e Roel v/d Vossenberg, 2e 
Jaremy Aarts, 3e Sten Vereijken, 4e 
Liss Mtoly.
Poule 11: 1e Roy Vialle, 2e Geertjan 
v/d Kerkhof. 

Colet Claessens uit Lieshout tijdens 
het Europees Kampioenschap in 2015 

Mariahout – Het jaarlijkse volley-
baltoernooi vond dit jaar op 26 juni 
plaats en werd georganiseerd door 
De Oranjebar en Korfbalclub De 
Flamingo’s. 

De weergoden waren ongunstig 
gestemd, het toernooi heeft een 
klein uurtje stilgelegen door de re-
gen, maar daarna kwam het zonne-
tje weer door en kon het toernooi 
voortgezet worden. Het was een erg 
leuke, sportieve en mooie dag!
 
Een aantal van drieëntwintig teams 
hadden zich opgegeven. Aan dit 
toernooi namen vrienden- en fami-
lieteams, buurtverenigingen en be-
drijventeams deel. Het Oranjeplein 
was omgetoverd tot een heus vol-
leybalwedstrijdterrein, waarbij ge-
zellige muziek en een hapje en een 
drankje niet ontbraken.

De winnaar van vorig jaar, AJAX, 
heeft alles op alles gezet op deze 
titel te verdedigen en het is ze ge-
lukt! Voor het zesde jaar op rij, 
hebben deze mannen het toernooi 
gewonnen.

volleybal Team AJAX wint voor het 6e jaar op rij

Bruisend volleybaltoernooi 
De Oranjebar – Flamingo’s 

Team AJAX won dit jaar opnieuw het volleybaltoernooi

Wat voor gevolgen kan je eigen gedrag hebben?

'Boksles' voor kinderen van Het 
KlokhuisLieshout - De bovenbouw van Het 

Klokhuis in Lieshout zit in een kring en 
kijkt omhoog naar een boom van een 
kerel die hier de vragen stelt. Vandaag 
krijgen ze boksles, althans, dat dach-
ten ze. Dus die boom van een man past 
wel in het plaatje. 

Van boksen is echter (nog) geen sprake. 
Er worden namelijk vooral vragen ge-
steld: Liggen jullie tassen netjes? Vind 
je dat echt netjes? Wat is eigenlijk net-
jes? Weet je wat: leg allemaal je tas nog 
een keer neer, maar dan netjes. Is het 
nu wel netjes? Waarom vind je het nu 
netjes? En wat voor gevoel geeft je dat? 

In eerste instantie reageren de kinderen 
een beetje beduusd, maar bij de één na 
de ander gaat ineens een lampje bran-
den……of niet. Want sommigen vra-
gen zich af wat dit nu voor nut heeft 
en stoten elkaar aan. Niets ontgaat de 
coach: Waarom doe je dat? Waarom 
kijk je naar je buurman? En waarom 
kijk je mij niet aan? Ik stel jóu toch een 
vraag en niet je buurman? Je kunt een 
speld horen vallen in het Dorpshuis in 
Lieshout. Op iedere vraag komt een 
antwoord en langzaam maar zeker 

wordt duidelijk waar deze 'boksles' 
naartoe gaat. 

In spelvorm ontdekken de kinderen wat 
voor gevolgen je eigen gedrag kan heb-
ben op een ander of zelfs op de hele 
groep. Laat ze een minuut door elkaar 
rennen en geheid dat het uitloopt op 
tranen. Laat het ze nog een keer doen 
met de opdracht: “kijk elkaar héél even 
aan als je bij elkaar in de buurt bent” 
en voilà: iedereen komt er zonder kleer-
scheuren vanaf. 

Nog een voorbeeldje: “Ga allemaal als 
een plank boven de grond hangen, dan 
tel ik tot 10”. Sommigen begeven het al 
bijna als de laatste eindelijk zover is….. 
en dan begint de coach pas te tellen. 
Dat valt niet mee! Het effect is meteen 
zichtbaar: degenen die meteen luister-
den storten ter aarde als ze eindelijk de 
10 horen. De late inhakers stoppen be-
heerst, maar een beetje beschaamd.

En dan mag er eindelijk gebokst wor-
den. Daar hebben de kinderen naar uit-
gekeken, want wat is er nou lekkerder 

dan even al je energie eruit gooien? Dat 
wordt toch een beetje lastig als je als uit 
de kluiten gewassen tiener tegenover je 
maatje van 2 koppen kleiner wordt ge-
zet. Moet je toch wéér rekening houden 
met een ander! En weet je wat nou zo 
bijzonder is: dat is eigenlijk best wel heel 
erg leuk! Het gaat er niet om dat je de 
sterkste bent, of de snelste of de stoer-
ste. Waar het dan wel om gaat??? Daar 
hebben de leerlingen van Het Klokhuis 
nog uitgebreid over nagepraat: met 
aandacht en respect voor elkaar. 

boksen

Gevestigd bij Formido 
Wilhelminaweg 5, Beek en Donk NIEUW!! 
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Gemert/Beek en Donk - Het was 
een week met alle denkbare emo-
ties tijdens de week van 8 tot en 
met 12 juni in Ostrava, Tsjechie. 
Bewondering, tranen, teleurstel-
ling maar vooral vreugde en blijd-
schap voerden de boventoon.
26 dansers van dansschool 
Manders uit Gemert, waarvan er di-
verse uit Beek en Donk komen wa-
ren er helemaal klaar voor. Weken 
hebben ze er naartoe gewerkt, 
voor Nederland uitkomen op de 
Europese Kampioenschappen Hip 
Hop 2016.

Luna Kuijten en Merel Donkers 
startte op woensdag met hun 
Duo, dit jaar voor het eerst bij de 
Junioren (11 t/m 15 jaar). 2e in van 
het landelijke klassement. Enorm 
veel zin in het EK en straalden dat 
ook dik en dubbel uit. Ze behaalde 
zelfs de halve finale, nooit gedacht 
dat ze zover zouden komen op dit 
EK, een geweldige 7e plaats. 

Laura van der Zanden en Isa Bevers, 
Dafne Clignet en Fiene Donkers 
startte hun duo in de Children klas-
se. Ook zij zette hun beste been-
tje voor, Laura en Isa werden 22e, 
Fiene en Dafne 36e. 

Het formatie team MDF-crew was 
er klaar voor, de wedstrijd liep uit 
zodat ze pas na 22.00 uur aan de 
beurt waren, de power zat er goed 
in, ook de fans (in Oranje uitgedos-
te ouders) gingen op de tribune uit 
hun dak). De afgelopen 8 jaar heeft 
er geen Junior Formatie Team in de 
finale gestaan, dus was het extra 
spannend. Pas na half 12 kwam de 
uitslag, Ja hoor… de meiden gin-
gen uit hun dak toen ze hoorde dat 
MDF Crew als enigste Nederlands 
team door was naar de halve finale 
op donderdag. De concurrentie was 
sterk, vooral de Oostblok Landen 
maakte er een geweldige show 
van, maar de meiden van dans-
school Manders bleven strak in hun 

dansen en deden niet onder voor 
de andere deelnemers. Vol trots 
mochten de meiden en hun train-
ster Samantha Tena Hernandez de 
9e plek in ontvangst nemen, In de 
Top 10 op het EK met een gloed-
nieuw team wat begon als een 
proef, gewoon omdat het leuk is 
om in een Formatie te dansen…
Wow wat is men trots.

No Limits Crew, een groep meiden 
waarvan de uiteindelijke samen-
stelling nog niet zeker was op het 
EK, zijn 8 dansers, allemaal met 
hun eigen kracht, ieder op zijn ei-
gen manier maar onmisbaar in de 
groep. Slechts 7 mogen worden 
opgesteld. Echt de lastigste taak die 
je dan als trainster moet volbren-
gen. Ondanks deze onzekerheid, 
wisten ze mentaal de knop om te 
zetten, en stonden ze vol power 
en trots als een eenheid op het EK. 
Diegene die tijdens een ronde niet 
op de vloer stond, moedigde sa-
men met de TeamCaptain uit volle 
borst hun meiden aan. En dat de 
meiden het konden bleek maar dat 
ze de finale behaalden. Gigi Rutten, 
Vera van de Heuvel, Demi Bosch, 
Luna Kuijten, Amber Spierings, 
Noa Otten, Merel Donkers, Fenne 
Manders, fefeliciteerd meiden met 
jullie 7 finale plaats op het EK Hip 
Hop 2016!

Ceep Calm Crew, in dit kids team 
danst Laura van der Zanden uit 
Beek en Donk, hun eerste EK avon-
tuur met de groep, supergoed heb-
ben deze kiddies het gedaan, ze 
behaalde een mooie 9e Plek.

Niki Rutten en Luna Kuijten (Beek 
en Donk) hadden op donderdag 
de voorrondes van hun solo. Nikki 
danst bij de Adults en stond sa-
men met trainster Samantha Tena 
Hernandez op de vloer.

Laura van der Zanden (Beek en 
Donk) danste solo in de Children 

Categorie, ze werd van de 88 deel-
nemers 53e. Fiene Donkers uit 
Gemert, behaalde een 24e plaats.

Luna danst voor het eerst bij de 
Juniors en ook Amber Spierings, 
Merel Donkers en Fenne Manders 
(Gemert) hadden zicht gekwalifi-
ceerd voor de EK. Zorgen dat je ge-
zien wordt en de eerste ronde over-
leefd tussen de 120 deelnemers, dat 
waren de woorden van hun train-
ster, daarna ziet men wel. De eerste 
ronde vielen er veel af, helaas gold 
dit ook voor Merel Donkers, maar 
hou je maar eens staande tussen al 
dat geweld en al die grote, ze werd 
67e.

Luna en Niki mochten op vrijdag 
de tweede ronde dansen, helaas 
behaalde ze allebei net geen derde 
ronde. Luna Kuijten werd 35e en 
Niki Rutten werd 44e. Een prestatie 
om trots op te zijn, als je kijkt dat 
je tussen de toppers van Europa uit 
de hoogste klasse staat te dansen. 
Ieder land zendt namelijk de bes-
te 10 dansers uit naar deze kam-
pioenschappen. Amber Spierings 
danste zelfs de kwartfinale en werd 
23. Fenne Manders had en missie, 
haar laatste jaar bij de Junioren. 
Mag zich Nederlands Kampioen 
2016 noemen. En nu is ze Vice 
Europees Kampioen, onder luid ge-
juich van haar mededansers nam ze 
vol trots de tweede plaats in ont-
vangst. Samantha Tena Hernandez, 
Europees Kampioen 2015 mocht 
haar titel verdedigen, ze behaalde 
de finale en werd 5e.

Zaterdag, de Battles, Merel Donkers, 
Amber Spierings, Fenne Manders 
haalde helaas niet de voorrondes, 
maar Samantha Tena Hernandez 
wél. Ze stond nog als laatste vrouw 
tussen de mannen… en hoe. Met 
een lach van oor tot oor, zicht-
baar genietend van haar battles. 
Samantha mocht een geweldige 5e 
plaats in ontvangst nemen.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

dansen Nederland sterk vertegenwoordigd 
op EK Hip Hop

Luna Kuijten en Niki Rutten

Bosspel en Nunchaku workshop voor judoka's

Japanse Dag bij Judoclub Mariahout

Mariahout - De judoka’s van Judoclub 
Mariahout namen zondag 26 juni deel 
aan de Japanse Dag. Na de opening 
van deze dag door het hijsen van 
de vlag met het nieuwe logo van de 
club onder de tonen van het Japans 
Volkslied (judo komt immers uit 
Japan), was er een uitdagende work-
shop Nunchaku verzorgt door Silvo 
Hoeks van 2Jam. 

Bij deze sport maak je gebruik van 
de nunchaku. Een nunchaku bestaat 
uit 2 stokjes (van kunststof) met een 
touw ertussen bekend van Bruce Lee, 
maar vooral toch van Michaelangelo 
van de Turtles. Na een warming up, 
beetje rennen, buikspieroefeningen, 
opdrukken afgewisseld met ‘grippen’ 
(het overgeven van de nunchaku van 
de ene in de andere hand) kwamen na 
een korte en indrukwekkende demon-
stratie van Silvo een aantal wat com-
plexere grepen aan bod. De judoka’s 
leerde verschillende technieken zoals 
de eerste, tweede opwaartse slag en 
de eerste neerwaartse slag. 

Ondanks dat het uitvoerbaar leek, 
bleek het toch nog een hele toer om 
de bewegingen na te doen en daarbij 
niet per ongeluk jezelf te raken met 
de nunchaku. Het zag er aanstekelijk 
uit, want ook enkele ouders aan de 
kant probeerde de technieken met 
de nunchaku uit. Daarna was het 
voor de judoka’s tijd om een beetje te 
sparren met elkaar. Tenslotte werd de 
workshop afgesloten met een stukje 
freestylen waarbij de nunchaku allerlei 
draaien maakt rond de armen en in de 
lucht. 

Naast de workshop hielden de judoka’s 
zich in de bossen bezig met het Zweeds 
loopspel, waarbij al lopend vragen qui-
zvragen opgelost moesten worden en 
het spel iemand is hem, niemand is 
hem. Aan het einde van de dag was er 
bami en nasi met saté en kroepoek om 
met stokjes te eten. Een leuke en erg 
geslaagde dag die droog afgesloten 
kon worden alvorens de regen naar 
beneden kwam. De Judoclub bedankt 
Silvo en alle vrijwilligers die deze dag 
tot een succes gemaakt hebben.

De 1e groep nunchaku met het nieuwe logo boven hen 

De trainer legt de technieken uit aan de leerlingen



Donderdag 30 juni 201644 

sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
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Donderdag 30 juni
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk

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

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

Andy Marcelissen - verstand op nul
19.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Kienen KBO Lieshout
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 2 juli
Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

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

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

Tentoonstelling 'Testing 1, 2, 3' van 
Rachel Gruijters t/m 10 juli
14.00 - 17.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

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

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

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

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

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

Woensdag 6 juli
Het Amulet Hilaria
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 8 juli
Sounds of Caecilia XXL t/m 10 juli
Floreffeplein, Floreffestraat, Lieshout

Zaterdag 9 juli
Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Zondag 10 juli
Duurzaamheidsmarkt
11.00 - 17.00 uur, Landgoed Croy, 
Aarle-Rixtel

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

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

Maandag 11 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 12 juli
Jubileumconcert en 
seizoensafsluiting Stoomafblaaskapel
19.30 uur, Eendrachtpleintje, 
Beek en Donk

Woensdag 13 juli
Openbare verkoop speelgoed van de 
speel-o-theek
14.00 - 16.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Loop di loup(e) - Fabela Rozo
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Donderdag 14 juli
Musical groep 8 - Eenbes Brede 
School Bernadette
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Foto: Riky van de Vossenberg. 
Derde plaats fotowedstrijd

 'Het groenste plekje van Laarbeek' 


