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Hoe is het nou met…
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Sportiviteit en gezelligheid op een zanderig Heuvelplein

Beek en Donk – Is Laarbeek 
tegenwoordig een kustplaats? 
Dat kunnen voorbijgangers 
afgelopen weekend bijna gedacht 
hebben. Wie op het Heuvelplein 
voorbijreed, zag een hele hoop 
zand liggen. Maar niets is minder 
waar. Het plein stond afgelopen 
weekend in het teken van een 
beachvolleybaltoernooi. 

Twee dagen lang streden ruim 
veertig verschillende teams volop 
tegen elkaar. Terwijl op zaterdag 
veelal de geoefende teams aan 
zet waren, kwamen op zondag 
de recreanten aan de beurt. “De 
teams zijn verdeeld in poules. 
Zowel zaterdag als zondag hebben 
we gekeken naar geoefende, 
ongeoefende, mannelijke en 

vrouwelijke teams en daar een 
indeling op gemaakt”, vertelt één 
van de organisatoren Bart Delpeut. 

Bart organiseert samen met 
twee anderen het toernooi 
namens Bedovo, de plaatselijke 
volleybalvereniging. Daarnaast 
zijn er nog zo’n dertig vrijwilligers 
gedurende het weekend in de weer 

om het evenement tot een succes 
te maken. Dat is ook nodig met 
al dat zand. “Ik denk dat we hier 
vanavond tot een uurtje of tien 
aan het vegen zijn. Morgenvroeg 
parkeren de eerste auto’s weer 
hier”, aldus Bart zondagmiddag 
tijdens het toernooi. 

Lees verder op pagina 17.

Aarle-Rixtel – Het is niet meer 
de vraag óf de nieuwe weg er 
komt, maar het is eerder de vraag 
wanneer hij er gaat komen. Met 
een ‘voorlopige’ keuze voor de Ruit 
rond Eindhoven is ook duidelijk dat 
de oost-west verbinding van Son 
en Breugel tot aan Aarle-Rixtel ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal 
moet komen. 

De keuze voor dit traject is weer 
een nieuwe stap in het al jaren 
voortslepende dossier. “Wij zijn hier in 
1987 komen wonen en toen speelde 
het al”, vertelt Anneke van Duppen. 
Zij woont op de Opstal in Aarle-
Rixtel. De nieuwe weg zou dwars 
door haar achtertuin komen. “Toen 
wij dit huis kochten, vroeg ik aan 
een kennis van mij bij de gemeente 
Helmond hoe het nu zat met de weg. 
Die kennis zei dat die weg er niet zou 
komen. Eens in de vijf jaar speelde 
het verhaal weer op, maar het is pas 

echt concreet geworden in 2004.” 
Zoals de nieuwe weg nu ingetekend 
is, betekent dit dat een aantal 
bewoners een deel van hun tuin 
moeten afgeven;  sommigen moeten 
zelfs helemaal weg. Net als dat 
de weg dwars door natuurgebied 
Reijbroeken gaat. Anneke weet 
nog niet waar ze aan toe is. “Wij 
wonen op een prachtig, uniek plekje. 
Achteraf, maar wel in het dorp. In de 

zomer is het net Frankrijk. Stel dat je 
weg moet, zoiets als dit krijgen we 
nooit meer terug. En daar baal ik dan 
nog het meeste van.” 

Buurtgenoot Betsy Sterken weet 
net als Anneke dat het plan van een 
nieuwe weg al jaren voortsleept. 
“Oudere mensen vertellen mij 
wel dat twintig jaar geleden ook 
al werd gesproken over een weg 

langs het kanaal. Ik ben deze week 
68 geworden dus als het nog eens 
twintig jaar duurt, dan zit ik misschien 
in een verzorgingstehuis en heb ik er 
niet zo’n last van”, vertelt ze lachend.

Dat het nog zo lang gaat duren lijkt 
onwaarschijnlijk. Volgens de planning 
van de provincie en de betrokken 
gemeenten zou  in 2017 gestart 
moeten worden met de aanleg, 
waarna in 2020 de weg klaar kan 
zijn. Vraagteken is nog of bij de 
kruising  met de Zuid-Willemsvaart 
de weg middels een brug het water 
kruist of dat er een tunnel komt. 
In het voorlopige concept wordt 
gesproken over een brug. In het 
Bereikbaarheidsakkoord staat dat er 
daar een tunnel moet komen. De 
gemeente Laarbeek wil hier aan vast 
houden. 

Betsy: “Wij horen natuurlijk ook van 
alles, maar zolang er niets zeker is, 
wachten we nog maar af. Het is niet 
leuk, maar wat doe je eraan?” Ook 
Anneke ervaart de onzekerheid over 
wat de toekomst gaat brengen als 
meest vervelende punt. “Als nu eens 
concreet werd over hoe en wat, dan 
hebben we tenminste duidelijkheid. 
Maar het weerhoudt ons er niet van 
om dingen te doen. We leven nu en 
genieten nu. Het beheerst gelukkig 
niet ons leven.”

Vier de zomer met MooiLaarbeek!
De temperaturen stijgen, 21 juni is gepasseerd en de eerste mensen zijn 
met vakantie: het is zomer! Ook MooiLaarbeek viert de zomer. Ben jij 
op vakantie (geweest)? Of ben je in Laarbeek aan het genieten van de 
zomer? Stuur je leukste foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl. Insturen 
kan de gehele maand juli. Wie weet verschijnt jouw zomerkiekje in 
één van De MooiLaarbeek-zomer-Kranten!

Al 20 jaar leven in onzekerheid

Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel

tel. 0492-381262
www.slagerijhegeman.nl

Kippilet 
per kilo voor 5.99

Snijworst uit eigen worstmakerij 
per 100 gram voor 0.75

Livar ribkarbonade
per 100 gram voor 0.99

Scampi spies
per stuk voor 1.75

Aanbiedingen: 07-7 t/m 12-7
Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 

Buurtbewoners praten over de komst van De Ruit  

In het conceptvoorstel komt rechts van dit kanaal de weg te liggen. Verderop bij de 
kruising van de kanalen komt, zoals het er nu naar uitziet, een brug over het kanaal.
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden 
ontleend.  De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Niets uit deze uitgave mag
op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt.

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

OVERLĲDENSBERICHTEN

Vrijwilligersdag  Emmausgangers

€1119,54 voor Maag Lever Darm Stichting    

Zomeropening heemmuseum

Mariahout  – Voor de vrijwilligers 
van de Parochie Mariahout en 
Lieshout werd zondag 30 juni 
de jaarlijkse vrijwilligersdag 
gehouden. Sinds enkele jaren 
wordt deze dag gehouden in het 
Openluchttheater. 

De dag begon met een 
eucharistieviering die werd 
voorgegaan door de nieuwe 
pastoor Jos Verbraeken. Tijdens de 
viering werd vooral stilgestaan bij 
alle vrijwilligers en hun werk. Het 
jongerenkoor de Halmen zorgde 
voor de muziek. De locatie en het 
mooie weer zorgden voor een 
mooie viering. Aansluitend was er 
tijd om gezellig te buurten onder 
het genot van een kopje koffie en 

een broodje en voor de liefhebbers 
een biertje. 

Pastoor Verbraeken hield nog een 
korte toespraak in aanwezigheid 
van Pater Wester en broeder Lucas 
met name over het vrijwilligerswerk 
in de parochie. Ook sprak hij even 
over de nieuwe parochie, Beek en 
Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en 
Mariahout, die sinds 1 juni een feit 
is.

Het is een leuke middag geworden 
en hierbij worden alle vrijwilligers 
van de Emmausgangers bedankt 
voor al hun werk en wenst het 
bestuur van de Emmausgangers 
iedereen een heel fijne vakantie 
toe. 

Beek en Donk - De Maag Lever 
Darm Stichting haalde in de 
collecteweek van 24 juni tot en met 
29 juni in Beek en Donk een bedrag 
van €1119,54 op.

Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 
patiënten en hun naasten te maken 
met darmkanker. Darmkanker is de 
tweede kankersoort waar jaarlijks 
5.000 Nederlanders, zo’n 13 
personen per dag, aan overlijden. 
Het geld dat opgehaald wordt met 
de collecte, stelt de MLDS in staat 
om  wetenschappelijk onderzoek 

naar darmkanker te financieren 
en mensen bewust te maken van 
de alarmsignalen van darmkanker. 
Zonder de bijdrage en inzet van 
vrijwilligers en donateurs is dit 
onmogelijk. De MLDS wil iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd 
daarvoor hartelijk danken. Uw hulp 
bij de collecte is van groot belang.

Mocht u de collectant gemist 
hebben, dan kunt u uw bijdrage 
storten op giro 2737 t.n.v. Maag 
Lever Darm Stichting te Amersfoort.

Aarle-Rixtel – Tijdens de zomermaanden, 
juli en augustus, is het Aarlese 
heemmuseum elke zondag geopend 
van 14:00 tot 17:00 uur. Het museum 
heeft enkele uitgebreide collecties. 

Zo zijn er oude ambachtelijke 
gereedschappen, weegschalen, 
schoolattributen en hang- en sluitwerk 
te bezichtigen. Deze zijn allen afkomstig 
van het voormalige museum Theodorus 
van wijlen Theo van Berlo. Daarnaast 
zijn er gevarieerde collecties te zien, 
bijvoorbeeld van archeologische 
vondsten en devotionalia. Er is een 
ouderwetse boerenherd ingericht en er 
is een aparte afdeling van Klokkengieterij 
Petit en Fritsen. Kortom de moeite waard 
om het heemmuseum te bezoeken. De 
koffie staat klaar.

KERKBERICHTEN

KERKBERICHTEN

Parochie Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel

Beek en Donk:  Michaëlkerk 
Adres   Kerkstraat 3, 5741 GK Beek en Donk     
Telefoon                0492 - 461216
E-mail   info@parochiebeekendonk.nl
Website                  www.parochiebeekendonk.nl
Open   maandag, dinsdag, woensdag en    
   vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. 

Lieshout:                Parochie Sint Servatius
Adres   Burgemeester van den Heuvelstraat 4, 5737 BP Lieshout  
Telefoon              0499 - 421236
E-mail   info@de-emmausgangers.nl
Website            www.de-emmausgangers.nl
Open   dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Mariahout:  Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Adres   Mariastraat 27, 5738 AH Mariahout  
             
Telefoon              0499 - 421676
Open   maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Aarle-Rixtel:  Onze Lieve Vrouw Presentatie (Mariakerk)
Adres   Dorpsstraat 7, 5735EA, Aarle-Rixtel
tel   0492 - 381215
E-mail   olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Adres                 Michaëlkerk, Kerkstraat 1 Beek en donk
Open                 Gedurende zomertijd van 09.00 tot 16.30 
                 Gedurende wintertijd van 09.00 tot 15.30

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7
Eucharistevieringen;
09.30 uur op zondagen
17.30 uur maandag t/m vrijdag
09.30 uur zaterdag

Uitstelling van het Allerheiligste
15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
10.00 uur - 12.00 uur woensdag
10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
16.00 uur - 18.00 uur zondag

Over het algemeen zijn de missen op dinsdagen, donderdagen, 
vrijdagen en zondagen in het Nederlands en op maandagen, 
woensdagen en zaterdagen in het Duits. Allen hartelijk welkom! Voor 
wijzigingen raadpleeg de website: www.missieklooster.nl
telefoon: 0492-461324

30 juni 2013
Smalleweg 2, Beek en Donk
Correspondentieadres: De Vinken 4, 5735 EN Aarle Rixtel

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 6 juli om 11.30 uur in de 
aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. In plaats van bloemen willen wij u graag om een donatie 
vragen voor Hospice de Populier, hiervoor staan collectebussen bij het condole-
anceregister.

U kunt afscheid nemen van Jan in uitvaartcentrum Berkendonk, op bovenstaand 
adres, op vrijdag tussen 17.45 en 18.30 uur.

Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u 
kennis van het heengaan van onze broer, zwager en oom

Tiny †  en Marianne
Toon † 
Jo en Tiny
Maria en Tiny
Nelly en Hans
Anny en Jack
Neven en nichten

Johannes Antonius (Jan) van der Rijt

Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
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KPJ-terrein in teken van Fun Trike Treffen 

Een vrijwilligerspenning voor ‘een gouwe meid’

WiSH Outdoor ontvangt Cultuurprijs Laarbeek 2012

Toneelvereniging De Vriendenkring viert 
zilveren jubileum

Howeko-vrijwilliger Piet Gielens ontvangt vrijwilligerspenning

Beek en Donk - De opbouw van 
het Fun Trike Treffen Laarbeek 
startte vorige week. Een groep 
van ongeveer twintig man was 
in touw om het KPJ-terrein om 
te toveren tot een heuse ‘trike 
locatie’. Vandaag klinkt om 
19.00 uur het startschot van het 
4-daagse evenement. 

Het Fun Trike Treffen Laarbeek is 
een laagdrempelig evenement, dat 
plaatsvindt van donderdag 4 tot en 
met zondag 7 juli op het KPJ-terrein 
aan de Heereindsestraat in Beek en 
Donk. De entree is vijf euro en is 
geldig voor alle dagen. Kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis naar 
binnen. Kijk voor meer informatie 
op www.funtriketreffen.nl.  

Lieshout -  Ineke Spijkers-
Brusselaars werd bij het 25-jarig 
bestaan van toneelvereniging  
‘De Vriendenkring’ verrast 
met het toekennen van de 
vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek.

Tijdens het verwelkomen van 
de gasten voor het feest was 
Ineke nogal verbaasd toen zij 
enkele niet-verwachte bekende 
gezichten ontdekte. Haar kinderen 
en kleinkinderen kwamen de zaal 
in achter een delegatie van B&W 
van de gemeente Laarbeek. Deze 
laatste groep is een welkome 
gast tijdens de uitvoeringen, dus 
daarvan keek Ineke niet op. Haar 
familieleden deden haar inzien, dat 
er nu toch wel iets bijzonders aan 
de hand was. 

Wethouder Briels nam het 
woord en liet op onnavolgbare 
wijze Ineke inzien, dat zij deze 
avond echt in het middelpunt 
stond. Haar beheren van het 
secretariaat kwam aan de orde, 
het eerste toneelstuk ‘Zilveruitjes 
en augurken’ en de aanvraag voor 

de vrijwilligerspenning van ‘De 
Vriendenkring’ voor een erkenning 
van haar inzet voor de club. 
Natuurlijk werd haar man ook  in de 
feestelijkheden betrokken en kreeg 
ze de mooie penning uitgereikt 
namens de gemeente Laarbeek. 
De vereniging zelf schonk haar een 
mooie ingelijste afbeelding van 
Napoleon, een belangrijk rekwisiet 
tijdens het toneelstuk van dit jaar. 
Voor Ineke heeft deze foto een 
dubbele betekenis, want het blijkt 
dat haar man model heeft gestaan 
voor Napoleon - of was het nu 
andersom?

Na een spontane receptie komt 
Ineke even bij aan de bar van 
haar vertrouwde ‘De Koekoek’. 
“Aan deze bar is het idee ontstaan 
om een toneelvereniging op te 
richten”, vertelt Ineke. “Ik liep 
hier rond, want ik werkte hier. 
Toen vroegen ze aan mij of ik het 
secretariaat van de vereniging 
wilde doen. Ik dacht: ah, ik doe dat 
wel. Ik verwacht dat de groep toch 
maar een paar jaar bestaat.” Niet-
wetende hier dat ze pas na 20 jaar 
het secretariaat-stokje over zou 
geven aan Gerrit van Kaathoven.

De vrijwilligerspenning is op een 
goede plaats terecht gekomen. 
Ineke Spijkers geeft aan nog lang 
door te willen gaan en net als vele 
leden van de vereniging weet ook 
de eigenaar van De Koekoek, Karel 
Huijgens, het zeker:”Ineke is een 
gouwe meid!”

Beek en Donk -  De uitreiking van 
de Cultuurprijs Laarbeek 2012 vond 
vrijdagavond op Festivalterrein de 
Aa, het terrein van WiSH Outdoor, 
plaats. De prijs werd toegekend aan 
de organisatie van WiSH Outdoor.

In een tent sprak Harry van Rooij 
namens de Stichting tot Behoud 
en Bevordering van het Culturele 
Goed in Laarbeek de genodigden 
en vrijwilligers toe. Onder hen 
bevonden Burgemeester Hans 
Ubachs en wethouders Theodoor 
Biemans, Hans Vereijken en Joan 
Briels zich. WiSH Outdoor levert een 
belangrijke bijdrage aan de cultuur 
van Laarbeek en is daarom volgens 
van Rooij een terechte winnaar.

Pieter Michielsen reikte namens de 
Rabobank Peel Noord een cheque 
uit ter waarde van €1.000,-. 
Michielsen had veel bewondering 
voor de groei van het festival door 
de jaren heen. “WiSH Outdoor is 
in een korte periode uitgegroeid 
tot een landelijk festival. Het is 
‘Groots’!”

De jury van de Cultuurprijs maakte 
bij het toekennen van de prijs een 
aantal belangrijke overwegingen. 
Michielsen: “WiSH heeft een enorm 
draagvlak. Er zijn schoolprojecten 
verbonden aan het festival en 
WiSH is een inspiratie voor andere 
evenementen en festivals in 
Laarbeek. Er zijn 800 vrijwilligers 

actief. Ik ben geïmponeerd door de 
opbouw!” De Gemeente Laarbeek 
verdient volgens Michielsen ook een 
dikke pluim voor de samenwerking 
met de organisatoren van het 
festival.

Na de uitreiking van de 
Cultuurprijs en de cheque sprak 
Tim Klomp Bueters namens WiSH 
alle aanwezigen toe. “Zonder 
vrijwilligers is er geen WiSH. De 
cheque wordt gebruikt voor de 
vrijwilligers. Met die kleine groep 
waar we mee zijn begonnen, zijn 
we inmiddels uitgegroeid tot de 
grootste familie van Laarbeek. Er 
wordt hier dagelijks hard gewerkt 
van 8:00 uur in de ochtend tot 
23:00 uur in de avond. Met heel 
veel trots zullen wij met zijn allen 
vanavond een biertje drinken.”

Na het officiële gedeelte was er 
voor de belangstellenden nog een 
rondleiding over het terrein, waarbij 
een aantal ins en outs al werden 
verklapt. Komend weekend vindt de 
zevende editie van WiSH Outdoor 
plaats. Zoals ieder jaar belooft het 
wederom een groter en nóg mooier 
festival te worden. Meer informatie:
www.wishoutdoor.com.

Lieshout – In zaal De Koekoek 
ontstond 25 jaar geleden 
aan de bar het idee voor een 
toneelvereniging. Afgelopen 
zaterdag vond in hetzelfde café de 
viering van het 25-jarig jubileum 
van deze organisatie plaats. De 
toneelvereniging kreeg de naam 
‘De Vriendenkring’ en zo heet de 
club vandaag de dag nog steeds. 

De feestavond liet blijken dat de 
vereniging zijn naam eer aandoet. 
Het was een echte vriendenkring, 
waar iedereen gelijk is en erbij 
hoort. Een aantal mensen zijn vanaf 
het allereerste moment bij ‘De 
Vriendenkring’. Deze jubilarissen 
werden door het bestuur in het 
zonnetje gezet en gefeliciteerd 
met hun 25-jarig jubileum. Wilma 
van Veghel, niet aanwezig, heeft 
inmiddels haar attentie in ontvangst 
mogen nemen. Wethouder Joan 
Briels reikte op deze avond de 
vrijwilligerspenning uit aan Ineke 
Spijkers. Deze kreeg zij o.a. als blijk 
van waardering vanwege haar 
25-jarige bestuursfunctie in deze 
Lieshoutse toneelvereniging. Naast 
haar bestuurlijke functie zet zij zich 
samen met Gerrit van Kaathoven 
actief in om de vele sponsoren elk 
jaar weer te bezoeken. Daarnaast 
gaat ze samen met andere 
bestuursleden op ziekenbezoek, 
trouwerijen enz. 

Mede door  de inzet van vele 
enthousiaste  leden  is de 
toneelvereniging  gegroeid  tot een 
succesvolle groep die sinds enkele 
jaren negen voorstellingen heeft. 
Negen volle zalen met publiek 
uit het hele land. De vereniging 
heeft altijd gekozen voor kluchten,  
waarbij de bezoekers  een avondje 
ongedwongen kunnen genieten en 
lachen om de doldwaze capriolen 
van de spelers. Kluchten spelen 
was en blijft het doel, ook voor de 
toekomst.
 
De toppers onder de toneelstukken 
waren onder meer ‘Groeten van de 
Veluwe’ uit 2003 onder regie van 
Peter van Wetten  en  de jubileum 
uitvoering ‘Een beeld van een 
man’ in 2013, geregisseerd door  
Wilma van Dijk. De leescommissie 
is, evenals andere jaren, weer druk 
in de weer om een mooi, maar 
vooral komisch stuk uit te kiezen 
dat volgend jaar opgevoerd zal 
worden. De repetities beginnen in 
september, waarna medio maart 
2014 de groep ongetwijfeld weer 
een hilarische klucht op de planken 
zal gaan brengen. Meer informatie 
en foto’s van de feestavond zijn te 
zien op 
www.devriendekringlieshout.nl. 

Beek en Donk - Wethouder Joan Briels 
reikte aan Piet Gielens op vrijdag 28 
juni de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek uit. Dat gebeurde 
tijdens de jaarlijkse barbecueavond 
van Howeko. Piet Gielens is geboren 
en getogen in Beek en Donk, maar 
woont sinds 1982 in Gemert. 

Zelfs toen wethouder Joan Briels ten 
tonele verscheen, was het voor Piet 
niet duidelijk dat de schijnwerper 
op hem zou worden gericht. Joan 
bedankte Piet namens het College 
van B&W uitvoerig voor zijn 
jarenlange inzet als vrijwilliger voor de 
timmerwerkplaats van Howeko. “Mijn 
timmerwerkplaats”, zo corrigeerde 
Piet de wethouder gevat.

Howeko is in de jaren ’70 ontstaan 
om aan de vele werklozen een nuttige 
tijdspassering te bieden. Zo kwam 
ook Piet, van origine metaalbewerker, 
jaren geleden in contact met Howeko. 
Howeko staat voor Hobby, Werk, 

Kontakt. Tegenwoordig is Howeko een 
hobbywerkplaats waar iedere inwoner 
van Laarbeek zó kan binnenlopen en 
gezellig kan aanschuiven bij één van 
de vele creatieve activiteiten. Vele 
jaren lang was Piet dagelijks te vinden 
in de timmerwerkplaats. De zorg voor 
machines en materialen was bij Piet 
in goede handen.  Hij heeft inmiddels 
de respectabele leeftijd van 84 jaar 
bereikt. Tijd, om met pijn in het hart, 
‘zijn timmerwerkplaats’ over te dragen 
aan anderen.

Wethouder Joan Briels kwam toch nog 
even terug op het feit dat Piet inwoner 
is van Gemert. “Foute beslissing 
Piet, om naar Gemert te verhuizen, 
maar het zij je vergeven”, grapte 
Joan. “Mijn collega-wethouders 
van de gemeente Gemert-Bakel zijn 
stikjaloers dat wij hier in Laarbeek 
wèl een hobbywerkplaats hebben”, 
zo verklapte hij. ”Maar als ze horen 
dat jij de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek in ontvangst 

mocht nemen, zullen ze zeker trots 
op je zijn.” Daarna overhandigde 
de wethouder de penning met de 
oorkonde en werd ook mevrouw 
Gielens in de bloemen  gezet. De 
barbecue werd even op een laag pitje 
gezet en er vormde zich een lange rij 
van Howeko-medewerkers om Piet en 
zijn vrouw te feliciteren. En Piet? Piet 
straalde van oor tot oor en nam met 
een brede glimlach alle felicitaties in 
ontvangst.

De organisatie van WiSH Outdoor nam vrijdagavond Cultuurprijs 
Laarbeek 2012 en de Rabobank-cheque t.w.v. €1000,- in ontvangst

Wethouder Joan Briels reikt aan 
Ineke Spijkers-Brusselaars de 
vrijwilligerspenning uit

Wethouder Joan Briels reikte vrijdagavond aan Piet Gielens de 
vrijwilligerspenning uit
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Johan Verschuuren. Dertig jaar is 
hij als weerman te horen geweest 
op Omroep Brabant. De geboren en 
getogen  Aarle-Rixtelnaar is, mede 
door zijn talrijke weerspreuken, 
bekend in heel Brabant en ver 
daarbuiten. 

“Goeiemorrege!” Zo begon Johan 
Verschuuren iedere morgen zijn 
weerpraatje op de radio. Vervolgens 
vertelde hij wat het weer die dag zou 
brengen en gaf hij de waarnemingen 
door vanuit de hele provincie. Hij 
eindigde zijn praatje steevast met een 
van zijn fameuze weerspreuken.

Johan, geboren in 1935, groeide 
op in een groot gezin aan ‘De 
Overbrug’ (tussen Aarle-Rixtel en 
Helmond). Door zijn moeder, en de 
buurman, kreeg hij al op jonge leeftijd 
buitengewone interesse voor het weer 
en de natuur. Johan: “Als wij naar 
school moesten, luisterde ons moeder 
naar de hennen. Maakten ze veel 
herrie, dan hoefden wij ginne jas aan, 
want dan kwam er geen regen.” De 
buurman, Jan van Alphen,  kende veel 
oude weerspreuken. Johan schreef 
deze als kind al op.

Tijdens een kortstondig verblijf 
op kostschool ‘De Ruwenberg’ 

ontdekte Johan, dankzij de vele 
sportfaciliteiten, zijn liefde voor 
het hardlopen. Johan: ”Gelukkig 
kon ik na twee jaar weer naar huis. 
Toen ben ik thuis op de boerderij 
gekomme.” Zijn hardlooptalent 
ontwikkelde hij door iedere avond 
een trainingsrondje te maken via 
Lieshout, Gerwen en Helmond . 
Johan: “Toen ik in Gerwen een 
Solex inhaalde, riep de bestuurder 
naar mij: koopt nooit ginne Solex.” 
Als begenadigd hardloper won hij 
talloze prijzen in Nederland en zelfs 
België.

In 1968, Johan werkte inmiddels bij 
groothandel Végé, trouwde hij met 
Gerrie. Het paar vestigde zich aan 
de Lijsterstraat. Daar kregen ze twee 
zonen. Helaas zijn zij allebei overleden. 
Johan: “Dit is het ergste wat je kan 
overkomen.” Gerrie: “Gelukkig 
hebben we een schoondochter en 
twee kleinkinderen, daar zijn we heel 
blij mee.”

Omroep Brabant contracteerde 
Johan in 1982 als officiële Brabantse 
weerman. Dertig jaar lang hield hij 
iedere ochtend, meestal vanuit thuis, 
zijn weerpraatje. Om zich goed voor 
te bereiden stond hij dagelijks om 
vijf uur op. Johan: “Efkes de koffie 
aanzetten. Dan naar buiten kijken 

naar de wolken en luisteren waar 
het geluid vanaf komt.” Johan had 
dan nog voldoende tijd om van zijn 
bevindingen een verhaal te maken 
voor de uitzending van die ochtend. 
In de uitzending gebruikte de 
weerman, groot voorstander van het 
Brabants dialect, regelmatig Brabantse 
woorden. De directeur van Omroep 
Brabant was daar niet altijd blij mee. 
Johan: “Als ik in de uitzending zei 
dat het vandaag ‘schon’ weer werd, 
dan belde de directeur mij op om te 
zeggen dat het vandaag ‘mooi’ weer 
werd.

In de loop der jaren had Johan een 
enorme verzameling Brabantse 
weerspreuken aangelegd. Deze 
waren meestal gebaseerd op de 
Heiligenkalender. Johan: “Omdat ik 
niet wist welke heilige op welke dag 
viel, heb ik bij de zusters een missaal 
geleend. Zo kon ik alle spreuken 
sorteren op datum. Daar heb ik 
heel veel uren aan besteed.” Johan 
maakt ook zelf weerspreuken. Deze 
gebruikte hij pas na vijf jaar testen: “Ge 
moet 100 procent zeker weten dat ze 
kloppen.” De weerman publiceerde 
zijn verzameling weerspreuken in drie 
boekjes. Hij ging op veel plaatsen 
lezingen geven en werd uitgenodigd in 
diverse televisieprogramma’s. Zo werd 
de trotse Aarle-Rixtelnaar landelijk 
bekend. Johan: “Heel Nederland weet 
waar Aarle-Rixtel ligt.”

“Hij hi wir gelijk,” was vaak de reactie 
van het publiek als Johan’s voorspelling 
uitkwam. De bekende weerman was 
dan zelf ook tevreden: “Als ik regen 
voorspel, dan ben ik verrekte blij dat 
ie velt.”

Tot slot wil de meerdere malen 
onderscheiden weerman, die nog 
steeds dagelijks bezig is met het weer,  
nog een voorspelling doen voor deze 
zomer: “Het is nooit zo klaar, of het 
hapert hier of daar.” Gelukkig is er 
ook nog wat hoop: “Wil het in juli 
niet heten, dan zal men in augustus 
zweten.”

Dorpsstraat 26  Aarle-Rixtel  
Mob: 06 12847223 Tel: 0492 323406 

Dorpsstraat 26 5735 EE Aarle-Rixtel  

—

 

Dorpsstraat 26 5735 EE Aarle-Rixtel  

—

 

 

 

 

 

Openingsaanbieding
 

Tegen inlevering van deze advertentie 
10% extra kassa korting

Op het gehele assortiment 
 (m.u.v. medicijnen en bestrijdingsmiddelen) 

Maximaal een advertentie per klant 
Deze aanbieding is geldig 

tot en met 13 juli

Laarbekenaren op bezoek bij het 
Koningspaar

Concertitie van ODE Laarbeek 

Annegeert Steenbakkers en Frans 
van de Laar, beiden uit Lieshout, 
en Nellie Verschuren uit Beek en 
Donk waren bij het bezoek van het 
Koningspaar aan Noord-Brabant 
ook aanwezig.  De Commissaris 
van de Koning, Wim van de Donk, 
nodigde de drie Laarbekenaren 
uit om bij het koninklijk bezoek 
aan het Noordbrabants Museum 
aanwezig te zijn. 

Nellie en Frans hadden de 
uitnodiging te danken aan de 
gemeente Laarbeek en Annegeert 
aan de pastoor van Lieshout. 
De middag was volgens de drie 
goed verzorgd en zeker de moeite 
waard. Annegeert kon een paar 
mooie foto’s maken, zoals de foto 
bij dit artikel, en mocht ook de 
hand schudden van de kersverse 
Koning.

Beek en Donk - Het 
OverDagEnsemble Laarbeek 
luidt op woensdag 10 juli om 
10.00 uur op het terras van 
pannenkoekenrestaurant Pluk aan 
de Koppelstraat in haar zomerreces 
in. Dit gebeurt in de vorm van een 
Concertitie; Een combinatie van 
repetitie en concert.

Ook dit seizoen is weer hard 
gewerkt aan vernieuwing van het 
repertoire. De nieuwe nummers 

vormen een prachtige 
aanvulling op het 
toch al redelijk unieke 
repertoire in de wereld 
van seniorenorkesten. 
Maakt uw
ochtendwandeling op 
die woensdag voor de 
afwisseling eens een 
keer langs het terras van 
pannenkoekrestaurant 
Pluk, waar het zeker 
bij mooi weer goed 

toeven is in combinatie met 
aangename muziek. Mocht het 
weer onverhoopt toch slecht zijn, 
dan vindt de Concertitie plaats in 
Het Anker.

Volgend jaar bestaat ODE al weer 
vijf jaar. Dit lustrum laat men 
uiteraard niet zo maar voorbijgaan. 
Men is bezig om een aantal mooie 
concerten te plannen. U hoort hier 
zeker nog meer van.

BC Mixed sluit Sporthal d’n Ekker 

Beek en Donk – De laatste keer de netten opzetten, de laatste keer de douchekraan aanzetten, de laatste keer 
de houten trap op naar de kantine, de laatste keer de deur dicht. Vrijdag 28 juni had BC Mixed de eer om als 
gebruiker van sporthal d’n Ekker de hal definitief te sluiten. Na de schoolvakantie openen de deuren van de 
nieuwe (nog naamloze) hal en worden daar alle sportactiviteiten voortgezet. 
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

lekker en makkelĳk! 
uit onze grill

kipdrumsticks

lekker op de bbq!
garnalenspiesen

€ 5,98 € 7,95

lekker en makkelĳk! 
uit onze grill

kipdrumsticks

€ 5,98

garnalenspiesen

€ 5,98 € 7,95
kilo(+/-15 stuks) 10 x 50 gram

150 gram halen

lekker zoet!
bosperziken

€ 0,99
500 gram 

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

lekker en mager!
gebraden kipfilet

scherp in prĳs

scherp in prĳs!

100 gram 
betalen!!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

IJsbergsla + Radijs  samen 0.99
Galia Meloen  per stuk  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Broccoli     500 gram  0.99
Party Snoep Tomaatjes

        250 gram 0.99

Gesneden Andijvie

1 + 1 gratis

Weekendactie 
Vrijdag en Zaterdag!!
Bij aankoop van 1ltr. 

vers geperste jus d' Orange

1 Bakje fruitsalade Gratis!!

Ook op teksttv, website en social media 
vindt u steeds de actuele berichtgeving.

Ook tijdens de vakantie-periode.
 

De studio van Radio Kontakt is tijdens de 
vakantieperiode op werkdagen geopend 

van 08.00 tot 12.00 uur.

Radio Kontakt is gewoon 7 dagen per 
week 24 uur per dag te beluisteren

Gemeenteraadslid Wim van Dijk opgestapt 

Nieuwe hondenuitlaatstroken in Beek en Donk

Een zonnig, gezellig MuziektuinPodium

Laarbeek – Gemeenteraadslid Wim 
van Dijk van PNL stapte donderdag 
tijdens de raadsvergadering op. 
De Aarle-Rixtelnaar verrichte de 
afgelopen jaren met zijn bedrijf 
werkzaamheden voor de gemeente 
Laarbeek, maar had hierbij geen 
ontheffing aangevraagd. 

Wim heeft al meer dan dertig 
jaar een glas- en schildersbedrijf. 

Jarenlang kluste hij in opdracht 
van de gemeente Aarle-Rixtel 
en daarna voor de gemeente 
Laarbeek. Op het moment dat hij 
in 2006 toetrad in de raad, werd 
het voor hem verplicht om per 
opdracht ontheffing aan te vragen 
bij provincie Noord-Brabant. Dit 
deed hij niet bij al zijn klussen, 
waardoor zijn integriteit in het 
geding kwam. 

Wim besloot zelf om op te 
stappen. Dit naar aanleiding van 
het soortgelijk geval van raadslid 
Bart de Groot in Someren. Hij 
werd afgelopen week door de 
raad weggestuurd, omdat ook hij 
verrichtingen voor de gemeente 
had gedaan zonder ontheffing aan 
te vragen. 

Beek en Donk – Aan de Rijbroeksedreef 
in De Beekse Akkers en aan de 
Ouverturelaan in De Laarsche Velden 
worden nieuwe hondenuitlaatstroken 
aangelegd. De gemeente ontving 
wekelijks klachten vanuit deze wijken, 
waarop dit besluit genomen is.
  
Met name het Berkendijkje wordt 
in De Beekse Akkers veelvuldig als 
uitlaatstrook gebruikt. Dit is het niet en 
dat gaat het volgens de gemeente ook 
niet worden. Er is daar namelijk geen 

ruimte om het wekelijks te maaien. 
Daarom komt de nieuwe strook aan 
de Rijbroeksedreef te liggen. Hier komt 
een aparte strook waar hondenbezitters 
hun viervoeter uit kunnen laten. 

Bij De Laarsche Velden wordt de 
hondenuitlaatstrook een pad net 
buiten de bebouwde kom aan de rand 
van de wijk. Hier ligt al een grasstrook. 
Eén zijde hiervan wordt aangepast en 
gebruikt als hondenuitlaatstrook. 
Er zijn de laatste tijd veel klachten 

te horen in Laarbeek over de 
aanwezigheid van hondenpoep. Dit 
kwam ook ter sprake tijdens een avond 
van Dorpsraad Beek en Donk, waarbij 
inwoners mochten zeggen wat zij van 
Beek en Donk vinden. 

Voorlopig is dit de actie die de gemeente 
onderneemt. De komende zomer 
worden de stroken opnieuw onder de 
loep genomen en wordt er gekeken of 
er verder nog actie ondernomen moet 
worden. 

Beek en Donk - In de Muziektuin 
vond zondagmiddag weer een 
MuziektuinPodium plaats. Hoewel 
het de laatste maanden niet zo’n 
denderend weer is geweest, lijkt 
de organisatie patent op ‘een 
zonnig MuziektuinPodium’ te 
hebben. 

De middag begon met een 
optreden van de Ekkermuzikanten. 
Vervolgens traden het 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel 
en Muzikale Aarle-Rixtel op. 
Big Willy sloot om 16.00 uur de 
gezellige middag af.

Op de 
Franse 
toer

Geldig van 1 t/m 6 juli 4 Croissants
Voor een heerlijk Frans ontbijt. 

Smaakvol gemaakt met Roomboter. 

Extra lekker dus!

van € 3,40 voor € 2,75van € 3,40 voor € 2,75

3 Éclaires
Een heerlijke soes gevuld met 

bavaroise in de smaken Citroen, 
Aardbeien of Mokka!

van € 4,65 voor € 3,95

Donderdag 27 juni jl heeft ons 
raadslid, Wim van Dijk, tijdens de 
raadsvergadering bekend gemaakt dat 
hij met onmiddellijke ingang terugtreedt 
als raadslid en lid van de commissie RO. 
Wij, PNL fractie, betreuren zijn beluit, 
want Wim is een goed en collegiaal 
raadslid, met hart voor onze gemeente 
en de kernen, waaronder speciaal Aarle-
Rixtel. Met volle inzet en overtuiging 
heeft hij zich altijd ingespannen om voor 
de inwoners het beste resultaat te halen. 
Tegelijkertijd hebben wij ook respect voor 
zijn besluit. Als schildersbedrijf voerde 

hij voor de gemeente opdrachten uit in 
de veronderstelling dat de benodigde 
ontheffingen geregeld waren, zoals 
toegezegd. Na intern gemeentelijk 
onderzoek bleken de ontheffingen 
echter niet aangevraagd. Zijn integriteit 
kwam daardoor in het geding en in dit 
dilemma heeft Wim de, enige voor hem, 
juiste keuze gemaakt.

Wim, je bent een kanjer!
Fractie PNL

Lezerspodium

Wim, je bent een kanjer!

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

Volop aanbiedingen in barbecues en tuinmeubelen

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit
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ZORG EN WELZIJN

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk
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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

3 9 6

2 4 7

8 7 1

9 1 4

7 2 9 1

4 5 2

3 9 5

8 6 4

5 1 2

Puzzle #218733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

De Bitterbal

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Johan van Bakel uit
Aarle-Rixtel     
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Astrid Schepers

2. Liesbeth Manders

3. Peter Swinkels

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Astrid Schepers

2. Liesbeth Manders

3. Peter Swinkels

Oplossing vorige week:
Brouwers Quality Petfood

Rob Heemskerk uit Beek en Donk kan tot 11 juli haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Kook de pasta met een groentebouillonblokje gaar en spoel de pasta koud. Schil 
de komkommer en snijd deze in heel dunne reepjes (komkommerspaghetti). 
De zaadlijst van de komkommer niet gebruiken. Snijd de rode ui in fijne 
plakjes, de oude kaas in hele kleine blokjes. Klop de yoghurt en de olijfolie 
los en breng op smaak met peper en zout. Voeg ook de kappertjes bij het 
olijfolie/yoghurt mengsel. Snijd de kalkoen en zalm in mooie fijne reepjes. 
Meng de rucola met de komkommerspaghetti, dressing en de pasta. Voeg 
op het laatst de zalm en kalkoenreepjes, rode ui en oude kaas toe. Garneer 
alles op een mooi bord/schaal. Heerlijk voor bij de barbecue!

50 gr gerookte zalm
50 gr gerookte kalkoen
50 gr komkommer
0,5 st rode ui
50 gr Griekse yoghurt
1 el olijfolie

2 tl kappertjes
20 gr rucola
25 gr oude kaas
175 gr pasta ( penne )
1 st groentebouillonblokje 

Recept van de week

Frisse pastasalade met gerookte zalm en kalkoen (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Kruiswoordpuzzel

WiSH you were there

Verticaal

Horizontaal

Weerbericht komend weekend
Vrijdag
Min. temperatuur        15°
Max. temperatuur       25°
Neerslag                  0 mm

Zaterdag
Min. temperatuur       11°
Max. temperatuur      25°
Neerslag                 0 mm

Zondag
Min. temperatuur        10°
Max. temperatuur       26°
Neerslag                  0 mm
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Mariahout – Ferd Rooijmans keek 
zaterdagochtend verbaasd op toen 
de deurbel ging, niet-wetende 
dat hij deze dag geïnterviewd 
werd. De Mariahoutenaar is 45 
jaar in dienst als timmerman bij 
Bouwbedrijf Van den Heuvel uit 
Helmond. Zaterdagavond werd 
zijn jubileum uitgebreid gevierd. 
Met de paplepel ingegoten
“Het timmervak is me met de 
paplepel ingegoten”, vertelt Ferd, 
ietwat verbouwereerd nog met het 
gegeven dat hij in de krant komt 
te staan. “Ik was voorbestemd 
om daar te gaan werken. Ik vond 
timmeren heel leuk en mijn moeder 
was een zus van de eigenaar. Na 
mijn schoolperiode was de keus 
dan ook zo gemaakt.” Deze 
‘timmergenen’ gaf Ferd niet door 
aan zijn kinderen, die ook aan tafel 
geschoven zijn. “Nee, nee. Wij 
kunnen niet timmeren”, vertelt 

zijn zoon lachend, waarop Ferd 
aanvult: “Zij timmeren op een 
andere manier aan de weg.”

Het bouwbedrijf 
Bouwbedrijf Van den Heuvel begon 
als een klein bedrijf. In de loop der 
jaren groeide het uit tot een bedrijf 
met 40 à 50 werknemers. “Ik werk 
er als aller-langste. Langer kan bijna 
niet”, lacht Ferd. Toch verwacht 
de timmerman dat dit zijn laatste 
jubileum is. “Dat hoop ik. Ik ben 
nu 60. Het is bijna mooi geweest.”

Eerdere jubilea
Hoewel Ferd ook al eerdere jubilea 
heeft mee mogen maken bij het 
bedrijf, was dit de eerste keer dat 
het helemaal goed werd gevierd. 
“Mijn 25-jarige jubileum was 
helemaal geregeld. Alleen overdag 
werd ik overgehaald om mee te 
gaan voetballen. Toen kwam ik ’s 

avonds op krukken aanzetten. En 
mijn 40-jarige jubileum? Dat had 
het bedrijf niet in de gaten. Daarom 
vieren we nu ook uitgebreid mijn 
45 dienstjaren bij Van den Heuvel.” 

Een tevreden werknemer
Tevreden blikt de Mariahoutenaar 
terug op zijn tijd bij Van den 
Heuvel. Langzaamaan komen de 
verhalen op tafel, zoals het verhaal 
over Bavaria. “Ik heb als jongste 
werknemer meegeholpen met 
de bouw van de torens van deze 
bierbrouwerij. Ik was de ‘liftboy’, 
erg leuk was dat”, vertelt Ferd 
met plezier. Er is volgens hem veel 
veranderd in de loop der jaren. 
“Vroeger gingen we wel eens een 
krat bier halen en een middag niets 
doen of we haalden wat streken 
uit. Dat zit er nu niet meer in. Er 
zijn nu veel meer regels, ook wat 
betreft veiligheid. Het is een stuk 
strenger geworden.”

Ferd is blij dat hij altijd bij hetzelfde 
bedrijf is blijven werken. “Het is 
overal wel wat. Ik heb het daar 
gewoon heel fijn gehad. Ik hoop 
dan ook dat het nog jaren goed 
gaat met het bedrijf.”

Beek en Donk – Wijkrestaurant De 
Laarbikker is gesloten van 15 juli tot 
en met 1 augustus. De menu’s voor de 
komende weken zijn al bekend.

Indien iemand wil komen eten, dient 
men dit aan te melden voor 12:00 uur. 
In verband met de vakantie dient u zich 
aan te melden via tel. 06-45203227 of 
via een mail naar stichting@vierbinden.
nl  De menu’s voor de maand juli: 
3 juli; Meloen met ham, huzarensalade 
en ijs met perzik. 4 juli; Kipcocktail, filet 
lapje met friet, erwten en wortels met 
sla en yoghurt met vruchten. 10 juli: 
Groentesoep, gebakken aardappelen 
met spinazie, een gehaktbal en vla flip.
11 juli: Gevuld ei, bami met saté en 
satésaus en ijs. 17, 18, 24, 25, 31 juli en 
1 augustus heeft de Laarbikker vakantie. 

Op de site  www.vierbinden.nl kunt u 
bovenstaande informatie en het menu 
voor de maand juli nog eens nalezen.
Geen zin om te koken? Gezellig eten 
met anderen? Meld u dan aan voor een 
van de gezellige avonden. 

Beek en Donk – Morgen barst de 
zevende editie van WiSH Outdoor 
los. Het festival begint klein 
met de campingbezoekers van 
Camp Wow! en beleeft zaterdag 
al meteen een hoogtepunt met 
20.000 bezoekers. Ruim 250 
artiesten treden op, verdeeld over 
3 dagen en 11 verschillende podia. 

Camping
Voor het eerst in de geschiedenis van 
WiSH Outdoor biedt de organisatie 
de mogelijkheid om pal naast het 
festivalterrein te overnachten op 
Camp WOW! De festivalcamping 
is van alle gemakken voorzien om 
bezoekers een aangenaam weekend 
te bezorgen.  Er kan relaxt worden 
in de Carribean Lounge, er is een 
supermarkt, een blikkenbar en er 
zijn luxe sanitaire voorzieningen. 
Vrijdag 5 juli vindt de officiële 
opening van de camping plaats. Op 
maandagochtend 8 juli sluiten de 
poorten weer. Bezoekers met een 
campingticket kunnen vrijdagavond 
een pre-party verwachten met 
onder andere Firebeatz, The 
Partysquad, Dimaro ft. Little D en 
Candyland.

Weersverwachting
Het belooft een WiSH-weekend 
met prachtig weer te worden. De 
temperatuur stijgt waarschijnlijk 
boven de 25 graden uit. Toch 
zal het ’s avonds afkoelen. De 
organisatie adviseert daarom om 
een trui of vest mee te nemen naar 
het festival. Er zijn kluisjes aanwezig 
waar bezoekers hun spullen op 
kunnen bergen. Zonnebrand is niet 
toegestaan op het festivalterrein. 
Er is een KWF fight cancer-team 

aanwezig, welke bezoekers insmeert 
tegen de schadelijke gevolgen van 
de zon. Daarnaast is er ook op 
diverse plekken op het terrein gratis 
zonnebrand te verkrijgen. 

Tickets
Er zijn nog enkele campingtickets 
en zondagtickets beschikbaar voor 
WiSH Outdoor. Deze tickets zijn te 
verkrijgen via de online ticketshop 
van WiSH Outdoor, te vinden op 
de website www.wishoutdoor.com.  
Het is ook mogelijk om een ticket 
te upgraden. Op deze website is 
ook alle laatste informatie over het 
festival te vinden. Daarnaast kan de 
timetable hier gedownload worden.

Service Center
Op het WiSH Outdoor-terrein 
is een service center aanwezig. 
Hier kunnen bezoekers terecht 
voor alle vragen over het festival. 
Ook is de nieuwe WiSH Outdoor- 
merchandise daar te vinden. Ook 

diverse handigheden waarop je 
als bezoeker vaak misloopt, zijn 
te verkrijgen, zoals deodorant, 
zonnebrand en spiegels. Op 
WiSH Outdoor kun je aan de bar 
alleen betalen met munten en 
niet met contant geld. Munten 
zijn verkrijgbaar bij een centraal 
verkooppunt op het festivalterrein. 
Hier is het mogelijk om te pinnen én 
met contant geld te betalen. 

Adres
WiSH Outdoor 2013 wordt 
gehouden op ‘Festivalterrein de 
Aa’, ter hoogte van Lekerstraat 4 in 
Beek en Donk (gemeente Laarbeek) 
in Noord-Brabant.

Openingstijden
Vrijdag 5 juli 2013 (alleen camping 
gasten)
Zaterdag 6 juli 2013 van 14:00 uur 
tot 02.00 uur.
Zondag 7 juli 2013 van 14:00 uur 
tot 23:30 uur.

Wist je dat...
- WiSH Outdoor zaterdag 20.000 
bezoekers verwacht
- Het festival dit jaar al een maand van 
tevoren was uitverkocht 
- Er 13 verschillende podia op het 
terrein staan
- Er meer dan 800 mensen als 
vrijwilliger meewerken aan het festival
- WiSH Outdoor voor het eerst een 
camping heeft: Camp Wow!
- De podia maar liefst 28 meter hoog 
en 100 meter breed zijn

Mariahoutenaar Ferd Rooijmans vierde zaterdag zijn 45-jarige jubileum als timmerman

“Ik was voorbestemd om timmerman te worden”

Het is zo ver: WiSH Outdoor 2013

Vakantiesluiting 
De Laarbikker

 “Vroeger haalden we 
nog wel eens wat streken 

uit. Dat zit er nu niet 
meer in”

“Mijn naam is Henk Lentjes. Ik ben een 
rasechte inwoner van Aarle-Rixtel. Veel 
weet ik gelukkig nog van vroeger. Ik heb 
vooral goede dingen goed bewaard. Zelf 
kom ik uit een gezin met 6 kinderen, wat 
vroeger heel normaal was. Altijd is mij 
bijgebleven, dat als er bij ons weer een kind 
geboren werd, of bij andere mensen in de 
buurt, dat Zr. Isfrieda van het klooster Heilig 
Bloed, van de Heikant altijd klaarstond. 
Ook vaak midden in de nacht, weer of 
geen weer. Bij mij thuis waren ze altijd zeer 
dankbaar en blij als deze zuster weer bij 
ons kwam. Wij hoorden altijd alleen maar 

heel goede dingen over Zr. Isfrieda, dit 
was bij ons thuis zo, maar ook bij andere 
mensen. Daarom heb ik vaak gedacht: 
was er maar iemand van onze gemeente 
, die ook nog weet wat deze Zuster voor 
veel mensen in Aarle-Rixtel, en mogelijk 
ook daar buiten, heeft gedaan. Het zou 
mooi zijn als één van deze personen op 
het idee zou komen om een straat, plein of 
laan naar deze Zuster te vernoemen. Dit is 
slechts mijn idee, mogelijk denken anderen 
er ook zo over. 

Henk Lentjes.

Lezerspodium

Zr. Isfrieda

Door Toon Verbakel
Eigen haard is goud waard. Rust 
op de huizenmarkt. Je hoort de 
laatste weken steeds meer politici 
en vooraanstaande mensen uit 
de fi nanciële wereld roepen dat 
de vrije val van de huizenprijzen 
nu op zijn einde loopt. Het 
consumentenvertrouwen loopt niet 
verder terug en men verwacht in 
2014 weer economische groei.
Ook heb ik politici voor de 
verkiezingen horen zeggen dat 
er niet getornd zou worden 
aan de hypotheekrenteaftrek. 
We zien dat daar wel degelijk 
weer aan gesleuteld is en dat de 
voorwaarden voor het afsluiten van 
een hypotheek zijn verscherpt. 
De overheid heeft reeds 
aangekondigd dat ze weer zes 
miljard extra gaan bezuinigen. 
Uiteraard moet ook het 
huishoudboekje van de overheid 
op orde zijn. De bezuinigingen 
zullen niet ten goede komen aan 
het consumentenvertrouwen 
en dit zal waarschijnlijk gaan 
leiden tot extra besparingen 
en niet tot extra uitgaven van 
consumenten. De overheid zal 
bij de nieuwe bezuinigingen 
de hypotheekrenteaftrek wel 
ongemoeid laten maar blijven ze 
dat doen als de groei er  volgend 
jaar niet komt. Aan het vertrouwen 
van de consument zal een en ander 
niet bijdragen en de vraag is of dat 
de rust op de huizenmarkt zal doen 
terugkeren. Moet je blij zijn als 
huizenbezitter of ben je beter af als 
aspirant koper. De tijd zal het leren. Mooi WiSH

werd ik overgehaald om mee te 
gaan voetballen. Toen kwam ik ’s 

dan ook dat het nog jaren goed 
gaat met het bedrijf.”

Het is zo ver: WiSH Outdoor 2013

Van Schijndel 
Anteak

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

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Beek en Donk – Op zoek naar 
een barbecuemenu met culinaire 
gerechten in plaats van de 
traditionele hamburger, speklap en 
huzarensalade? En ook nog eens zin 
om dit op een gezellige manier samen 
met vrienden, familie of collega’s te 
bereiden en klaar te maken? Dan bent 
u bij Kookcentrum Brabant aan het 
juiste adres.  

Kookcentrum Brabant is al meer dan 
tien jaar een erkende kookstudio in Beek 
en Donk. Groepen tot tachtig personen 
kunnen in deze grote, bourgondische 
kookstudio terecht voor het volgen 
van kookworkshops. Kookcentrum 
Brabant beschikt over twee ruime 
keukens, twee sfeervolle restaurants, 
een gezellig welkomstbarretje en 
een mooi buitenterras. Het is een 
ideale locatie voor bijvoorbeeld een 
familiedag, een vrijgezellenfeest, een 

vriendinnenmiddag of een bedrijfsuitje. 
Daarnaast heeft Kookcentrum Brabant 
ook bijna twintig kookgildes, welke 
elke maand of om de maand naar 
de kookstudio komen om samen een 
culinair zesgangendiner te bereiden en 
nuttigen. 

Vele mogelijkheden
Stef van Oorsouw, eigenaar van 
Kookcentrum Brabant: “Alles op het 
gebied van koken is bij ons mogelijk. 
We werken met groepen vanaf 12 
personen. Zij kunnen zelf kiezen wat ze 
willen doen. Dit kan een tapasmiddag 
zijn, een 5- of 6-gangendiner of 
bijvoorbeeld een Spaanse avond. 
Ook werken we seizoensgebonden. 
Zo hadden we vorige maand een 
aspergemenu en kan men in de zomer 
bij ons terecht voor een culinaire 
barbecue.”

Arrangementen
Naast het volgen van kookworkshops 
kan men de dag ook compleet maken 
door middel van een arrangement. 
“Wij werken samen met diverse 
bedrijven. Men kan zo bij ons 
bijvoorbeeld voor het koken een 
schilder- of djembéworkshop volgen. 
Alles is mogelijk. Zo ook bijvoorbeeld 
een klimarrangement in samenwerking 
met Outdoor Laarbeek en Solex-
rijden.”

Feesten en partijen
Maar Kookcentrum Brabant biedt nog 
meer. Bent u op zoek naar een perfect 
georganiseerd feest? Ook dan kunt 
u bij Kookcentrum Brabant terecht. 
Zij kunnen het gehele feest voor u 
verzorgen. Dit kan zowel op locatie 
als in de kookstudio. Er is plek tot 150 
personen.  

Catering
Naast alle voorgaande activiteiten 
is Kookcentrum Brabant ook 
gespecialiseerd in catering. “Wij 
beschikken over al het materiaal wat 
voor een cateringpartij nodig is. Dit 
kan een grote bruiloft op locatie zijn, 
maar ook een barbecue bij iemand 
thuis of een verjaardagsfeest.”

Interesse
Heeft u interesse in een kookworkshop, 
feest of cateringpartij van Kookcentrum 
Brabant? Of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Stef van 
Oorsouw. Dit kan per mail naar info@
kookcentrumbrabant.nl of telefonisch 
via 06-46598595. Neem ook eens een 
kijkje op de website 
www.kookcentrumbrabant.nl.

Culinair barbecueën bij Kookcentrum Brabant Advertorial

vier kernen, één partij

PNL feliciteert het 
Gouden bruidspaar van Geffen   

w
w

w
.p

n
lla

a
rb

e
e

k.
n

l

Goud voor erelid Noud !

Een damesgroep geniet op het buitenterras van een culinaire barbecue. 

Mooi Vrijwillig Laarbeek
Actuele  vacatures

* Gastheer of gastvrouw voor 
hulp in de keuken, de bediening 
en de kassa van Wijkrestaurant 
De Laarbikker
* Een coördinator voor het 
opzetten en runnen van het 
Repair Café in Lieshout
* Gastheer of gastvrouw voor 
mensen te woord te staan, 
te begeleiden, koffi e zetten/
schenken en opruimen en
klaarzetten bij Zonnetij. 
* Een wedstrijdsecretaris 
voor de afdeling jeugd bij 
voetbalvereniging ASV’33

Deze week:  Marcel Stoop en Liesbeth 
Diender
Vrijwilligerswerk: Beheren van de 
vacaturebank voor vrijwilligers

Vele Laarbekenaren verrichten 
vrijwilligerswerk. Dit kan op veel 
verschillende manieren. Deze week staan 
Marcel Stoop en Liesbeth Diender in de 
schijnwerpers. Zij werken als vrijwilliger 
voor ViERBINDEN en beheren voor deze 
organisatie de vacaturebank voor - hoe 
kan het ook anders - vrijwilligers. 

Bezig blijven en sociale contacten opdoen 
Zowel Marcel als Liesbeth kwam thuis 
te zitten en wilde als vrijwilliger aan de 
slag om sociale contacten op te doen 
en bezig te blijven. “Ik werk hier nu vier 
jaar als vrijwilliger”, vertelt Liesbeth. 
“Vier jaar geleden begon ik ook met 
de vacaturebank. Deze is inmiddels 
vernieuwd. Daarnaast geef ik ook nog 
computerles aan senioren. Er is in de loop 
der jaren veel werk voor mij bijgekomen.” 
Sinds een half jaar heeft Liesbeth daarom 

hulp van Marcel. “Ik ging op internet 
zoeken naar vrijwilligerswerk en kwam 
bij ViERBINDEN terecht. Nu fungeer ik 
als rechterhand van Liesbeth en help ik 
de organisatie met wat administratieve 
klusjes.”

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
De twee zijn elke week ongeveer twee 
dagdelen bezig met het beheer van de 
vacaturebank. “We werken zowel thuis als 
hier op kantoor bij ViERBINDEN”, vertelt 
Liesbeth. Marcel vult aan: “We pakken 
het serieus aan. Het is misschien vrijwillig, 
maar natuurlijk niet vrijblijvend.”

Vacaturebank
ViERBINDEN heeft een speciale 
vacaturebank opgericht voor 
vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.
vierbinden.nl/vrijwilligerswerk. Op dit 
moment staan er ongeveer 100 vacatures 
op. Marcel: “Alle actuele vacatures komen 
hierop te staan en daar kunnen mensen 
op reageren. Het zijn vacatures in de 
breedst mogelijke zin: van sportcoach tot 
gastheer in een verzorgingshuis.” De twee 
benadrukken dat alle vacatures die erop 
staan actueel zijn. “Sommige staan er heel 
lang op. Dit komt omdat er voor sommige 
functies altijd vrijwilligers nodig zijn.” 

De meest actuele en/of belangrijke 
vacatures voor vrijwilligers zijn één keer in 
de twee weken in deze rubriek te vinden.

Beek en Donk – Oud-wethouder 
Noud van Geffen (75) en zijn vrouw 
Tonny (74) hebben komend weekend 
groot feest. Het echtpaar is dan 
precies 50 jaar getrouwd. “Vijftig 
jaar geleden trouwden we toevallig 
ook op een zaterdag”, vult Tonny 
aan. 

Op een prachtige locatie in Beek 
en Donk zit het echtpaar te wonen. 
Voor aan de weg een boerderij waar 
één van de vier kinderen, Arnoud, 
woont. Achter op ‘de plak’ wonen 
Noud en Tonny. “We hebben samen 
vier kinderen. Eerst kregen we drie 
meiden en jaren later werden we ook 
nog bekroond met een jongetje. Dat 
wilden we graag, want dan kon hij 
het bedrijf overnemen. En zo is het nu 
ook gelopen”, vertelt Noud. 

Noud en Tonny kennen elkaar van 
de gymnastiekvereniging. “Noud 
komt uit Beek en Donk, ik uit 
Aarle-Rixtel. Allebei zaten we bij 
een gymnastiekvereniging in ons 
eigen dorp. Zo kwamen we elkaar 
regelmatig tegen.” De vonk sloeg 
daarbij nog niet over. Tonny legt uit: 
“De jongens en meiden waren altijd 
gescheiden van elkaar. We mochten 
absoluut niet samen sporten of samen 
optrekken. Als je al naar elkaar keek, 
kreeg je al kinderen!”

Tijdens het volksdansen in ’t Patronaat 
in Aarle-Rixtel was het uiteindelijk 
dan toch raak. Vier jaar later trouwde 
het koppel. “En dat was het einde van 
onze gymnastiektijd”, vertelt Noud. 
“Als je ging trouwen, moest je van de 
vereniging af. Dat was in die tijd zo.” 
Noud richtte rond die periode mee de 
KPJ op en kwam daar in het bestuur 
te zitten. “Het was mooi dat ik met 
het sporten verder kon gaan.”

Noud van Geffen is een bekend 
persoon in Laarbeek. Hij zat 28 jaar 
lang in de gemeenteraad en was 
tot 2002 wethouder. “Doordat ik in 
het bestuur van de KPJ zat, werd ik 
gevraagd voor de politiek. Zo ben 
in erin gerold”, vertelt hij. De oud-
wethouder heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de fusering van 
de verschillende gemeenten tot 
Laarbeek. Hoewel hij eerst CDA’er 
was, richtte hij in die tijd toch zijn 
eigen partij op, omdat hij bij het 
CDA geen wethouder zou worden. 
“Ik maakte deze beslissing en kreeg 
meteen veel steun. We waren vanaf 
het begin al meteen de grootste partij 
en dat is PNL nog steeds.”

Noud en Tonny zijn nog steeds erg 
gelukkig met elkaar. “We zitten hier 
mooi te wonen. De familie komt vaak 
langs, wat erg gezellig is. Ook helpen 
we nog mee met het boerenbedrijf”, 
aldus Tonny. Noud vervolgt: “Tonny 
en ik hebben en hadden altijd 
dezelfde interesses. Daarom zijn we 
ook op elkaar gevallen. We houden 
allebei bijvoorbeeld van sport, muziek 
en politiek.”  

Noud  en Tonny van Geffen vieren hun 50-jarig huwelijksfeest 

“Tijdens het volksdansen sloeg de 
vonk over”

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Naam: Klaas Staal
Vrijwilligerswerk: Maatje van 
een dementerende man en 
klusjesman bij De Malbergh

In het zonnetje
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Alex, de koning
In de relaxstand kijk en huiver ik naar 
‘De beste Bob Dylan’s & Paul Simon’s 
van Nederland’. Als kuddedieren 
betamen. Bitterzoet is de goedgevulde 
arena. De vertolkte tokkelmuziek is 
het des te meer. Kippenvel noemen 
ze dat tegenwoordig. Alsof ongeveer 
elk lichaamshaartje viagra heeft 
geslikt. Letterlijk geen kritische noot 
te noteren. Vier kwartieren lang 
genieten. Zo’n totstandkoming wordt 
altijd gekenmerkt door meerdere 
factoren. Ook deze doordeweekse 
maandagavond. Enerzijds door 
de onbetaste stemmen van de 
jongedames en –heren. Aan de andere 
kant minstens zo erg door het thema 
van de aflevering. Muzikale helden, 
met melodische superkrachten en een 
chronische onsterfelijkheid. Ze zijn 
dan ook van alle tijden. Waar T. Turner 
voor Henk en Ingrid ‘simply the best’ 
is, zal Justin Bieber de held voor menig 
‘baby’ zijn. Elk op hun eigen manier. 
Met zonder blingbling. Of naakt 
overspoelde videoclips, sextapes dan 
wel andere liefdesescapades. Hoe 

corny het ook klinkt, mijn muzikale 
held werd afgelopen maandagavond 
ook bezongen: mijnheer Turner. 
Alex van voren. Hét boegbeeld van 
de Arctic Monkeys, grootste band 
van dit muziektijdperk. Andere 
deundictators laten hem en mij net 
wat meer koud. Ironisch genoeg is 
ook Coldplay de ‘Joop Zoetemelk’ in 
dit lijstje. Om terug te keren bij Alex 
Turner. Koelbloedig, kil, en afstandelijk 
als tien anderen. Kreeg in 2001 
voor Kerstmis een gitaar cadeau, 
welke nu honderden optredens later 
steevast zijn skinny jeans voor de helft 
bedekt. Hij mijdt media-aandacht en 
sterallures. Tot de dood hem scheidt. 
En om die doodeenvoudige reden 
alleen al tot de dood mij scheidt. Voor 
u nog een totaal onbekende? Typ 
Alex Turner in op YouTu… ik bedoel 
ga naar een muziekwinkel in de 
buurt... hmm, enfin! Ik kniel voor mijn 
king. Hoezee Koning Alex. 

Joey van der Leemputten 

Beek en Donk – De kinderen van 
basisschool ’t Otterke konden 
donderdag hun geluk niet op. 
Tienerster Puck van de Kids 
Top 20 bracht een bezoekje 
aan de school. Vol overgave 
werden de nummers ‘Weg van 
jou’ en ‘Boekenwurm’ met Puck 
meegezongen. En of dit nog niet 
genoeg was, kreeg iedere leerling 

nadien ook nog een handtekening 
van deze tienerster. 

“Pu-huck, Pu-huck, Pu-huck!” 
joelden de leerlingen van de 
basisschool. De hele week hadden 
de kinderen al de liedjes van Puck 
geoefend. Op het moment dat 
de tienerster begon met zingen, 
waren de kinderen nog eventjes 

stil. Dat duurde niet lang. Na een 
paar regels begonnen ze volop 
mee te zingen, te klappen en te 
juichen. 

Na twee nummers gingen de 
kinderen terug naar hun klas. 
Rustig werd het daar niet. 
Puck zou namelijk alle klassen 
langskomen om handtekeningen 
uit te delen. Dat was spannend! 
Vele blije gezichtjes waren er dan 
ook te aanschouwen toen er een 
‘Xx Puck’ op een blaadje werd 
geschreven. 

De 12-jarige Puck uit Best staat op 
dit moment op plek nummer 19 
in de Kids Top 20. Vorig jaar won 
zij het ‘Kinderen voor Kinderen’-
songfestival. Puck heeft al een 
paar eigen nummers, waaronder 
‘Weg van jou’, waar ook een clip 
bij is gemaakt. “Het is super leuk 
om te doen. Ik heb nu mijn eigen 
handtekening. Die heb ik vandaag 
ook heel goed kunnen oefenen. Ik 
hoop dat ik heel bekend wordt”, 
aldus de tienerster. 

Aarle-Rixtel – Jongerencentrum 
Cendra hield vorige week 
haar jaarlijkse barbecue om de 
schoolperiode af te sluiten. De 
organisatie wordt draaiende 
gehouden door 14 vrijwilligers. Elke 
week komen 100 tot 120 jeugdigen, 
tussen de 10 en 22 jaar, het centrum 
bezoeken.

De vrijwilligers zijn aanwezig, maar 
de jeugd vermaakt zichzelf. Er is een 
knuffelhoek waar gretig gebruik van 
wordt gemaakt. Op de computers 
worden spelletjes gedaan, er kan 
geknutseld worden en de jongeren 
kunnen zelf muziek draaien. Buiten ligt 
om de hoek de ramp, een pannakooi 
en een speelveld. 

Voor de jeugd is de toegang heel 
laagdrempelig, geen entree en lage 
drankprijzen. Zo zijn er kinderen die 
komen en geen geld hebben. Voor hen 
staat altijd ranja en een koekje klaar. 
“Er wordt niet gevochten, gescholden 

of gepest en iedereen wordt hier 
geaccepteerd en gerespecteerd. 
Degene die zich niet aan de regels 
houdt, wordt buitengezet en kan een 
week later weer terugkomen”, vertelt 
vrijwilliger Ad de Hoon. De vrijwilligers 
staan volgens hem ook altijd klaar als 
ze zien dat er problemen zijn bij de 
kinderen of als ze verdriet hebben. 
“Dat de kinderen hier graag komen, 
blijkt uit het feit dat degene die bijna 
‘tiener’ zijn briefjes sturen met teksten, 
waarop staat dat ze ook bijna naar 
Cendra mogen”, aldus Ad. 

Cendra werkt ook samen met de 
andere tienerwerken van Laarbeek. 
Zo zijn er disco’s en voor de 4 kernen 
een speurtocht. Nieuw zijn de plannen 
om in het najaar een zeskamp te 
organiseren voor alle tienercentra 
samen.
 
Naast alle activiteiten die op 
woensdagmiddag, -avond en 
vrijdagavond plaatsvinden, heeft 

Cendra ook een schoolafsluiting. 
Afgelopen woensdag was dit ook 
zo. Met een barbecue werd de 
schoolperiode afgesloten. De middag 
was voor de lagere schoolkinderen met 
ouders en leerkrachten, overgaand 
naar de wat oudere jeugd in de avond. 
Vrijwilligers van Cendra willen de 
jeugd met raad en daad bijstaan, maar 
ze moeten zichzelf vermaken. De 
vrijwilligers zijn om beurten aanwezig. 
Ad: “Wij zijn blij als de jeugd het naar 
de zin heeft en wij ze nog wat normen 
en waarden mee kunnen geven.” 

Aarle-Rixtel – Met het afscheid van 
vier leerkrachten verliest basisschool 
De Brukelum uit Aarle-Rixtel een schat 
aan ervaring. Samen stonden meneer 
Joost, meneer Cor, juffrouw Odette en 
juffrouw Mieke 105 jaar voor de klas 
op de Brukelum. Met een groot feest 
namen de kinderen afscheid van hun 
leraren. 

Alle leerlingen hoefden tussen de middag 
niet naar huis, want er werd getrakteerd 
op school: friet met frikadellen. Nadat 
de kinderbuiken gevuld waren en ook 
meneer Cor zijn frikadel op had, was 
het tijd voor het grote afscheid. De vier 
leraren namen ietwat onwennig plaats 
op de voor hun klaargezette zetels. Met 
een glas champagne in hun hand keken 
ze naar de optredens van alle groepen. 
Vaak met een lach, soms met een traan 
ondergingen ze gedwee dat nu zij eens 
het middelpunt vormden, terwijl ze 
zelf jaren een hoofdrol vervulden aan 
de zijlijn. “We hebben ook nog een 
receptie, dat is leuk om oud-collega’s 
en leerlingen weer eens te zien. Maar 
vanmiddag zie je aan deze kinderen 
dat zij echt iets gaan missen”, vertelt 
meneer Cor.  En wat gaat hij zelf het 
meeste missen? “De samenwerking 

met de kinderen, daar keek ik elke keer 
toch weer naar uit.” 

De jongste kinderen hebben een dansje 
ingestudeerd en een cadeau gemaakt. 
Een andere groep heeft gedichtjes 
geschreven over de leraren. Joost: “We 
vinden het jammer dat je gaat, je was 
toch een beetje onze maat.” Over 
juffrouw Odette: “We leerden van je 
lezen en schrijven, helaas konden we 
niet bij je blijven”, vertelt een meisje. 
Honderden kinderen uit Aarle-Rixtel 
hebben de afgelopen jaren les gehad 
van ze. Nu vertrekt de ‘oude garde’. 

Meneer Joost laat de school, waarop 
hij vanaf de oprichting lesgaf, met een 
gerust hart achter. “De afgelopen jaren 
hebben we ons team goed kunnen 
verjongen en ik weet zeker dat het 
goed gaat hier.” Juffrouw Odette moest 
ook enkele tranen wegpinken tijdens 
de voordrachten en gaat de school 
zeker missen. “Niet alleen de kinderen, 
maar ook de mensen waarmee je 
samenwerkte. Als na de vakantie het 
geregelde leven weer begint, moet ik 
mijn eigen regelmaat zien te vinden. 
Dan besef je pas echt dat je gestopt 
bent.”

Aarle-Rixtel – Geen les de laatste 
week, maar drie dagen vol met 
leuke, creatieve workshops en de 
vierde dag dan ook nog eens een 
gezellige sportdag. De kinderen 
van Basisschool De Driehoek sloten 
vorige week hun schooljaar op een 
aangename manier af. 

“Ieder jaar is het de laatste week 
crea-week. Dit jaar was het thema 
‘Het mysterie van De Driehoek’. 
De kinderen zaten in groepjes van 
ongeveer 15 personen, verdeeld over 
de acht leerjaren”, vertelt directeur 
Jolein Orelio. “Als rode-draadspel 
hadden we drie ‘Mister-X’en’. Door 
allerlei opdrachten te doen, konden 
de groepjes erachter komen wie de 
echte ‘Mister-X’ was.”

De organisatie van de Crea-week is in 
handen van een aantal leerkrachten 
en ouders. Zij zorgen ervoor dat er 
diverse, leuke workshops zijn en 
zetten de week in elkaar. “Er waren 
workshops zoals muziek en dans, 
metamorfose, koken, knutselen, 
drama en techniek. Ook werden er 
mysterieuze proefjes uitgevoerd”, 

aldus Jolijn. “In de week zelf krijgen 
we nog veel meer hulp van ouders, 
die zorgen dat alles goed verloopt.”

Donderdag was de laatste schooldag 
voor de kinderen. “Deze stond 
in het teken van een sportdag 
en een ouder-bedank-avond. 

In dezelfde groepjes deden de 
kinderen spelletjes, zoals zaklopen, 
kruiwagenrace en een heuse quiz. 
’s Avonds komen altijd de ouders 
op school met de kinderen om de 
leerkrachten te bedanken. Dat is 
altijd een heel gezellige afsluiting 
van het schooljaar.”

Tienerster Puck zet ’t Otterke op zijn kop

“Wij zijn blij als de jeugd het naar de zin heeft”

Brukelum zwaait 105 jaar aan 
ervaring uit 

Crea-week op De Driehoek

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Een groepje kinderen tijdens de workshop metamorfose

De kinderen van De Brukelum zwaaien de vier vertrekkende leerkrachten uit, welke, op 
één na, ook op de foto staan
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Bezwaarschriften dient u in bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk. 
Een bezwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

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

Afsluiting rondom Lekerstraat Beek en Donk 

In verband met Wish Outdoor in Beek en Donk op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013 
worden er diverse tijdelijke verkeersmaatregelen genomen rondom de locatie waar het 
meerdaags muziekfestival zal plaatsvinden: terrein de Aa, Lekerstraat ter hoogte van nummer 
4 in Beek en Donk.
De maatregelen houden in dat een aantal wegen wordt afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. D e belangrijkste zijn:
- Vanaf de Donkse Brug tot en met de Bosscheweg bij rotonde Bemmerstraat/Broekdalerbaan; 
- De Bosscheweg bij het kruispunt Brugstraat;
- De Donkse Brug, Monseigneur Verhagenstraat, Lekerstraat tot en met de Venstraat;
Op de Lekerstraat en de Peeleindseweg wordt een tweezijdig parkeerverbod ingesteld.
Op zaterdag 6 juli 2013 vanaf 00.00 uur kan de Peeleindseweg vanaf de N272 niet meer 
ingereden worden richting Beek en Donk in verband met uitstroom van festival bezoekers.

Deze maatregelen zullen gelden op zaterdag 6 juli 2013 vanaf 11.00 uur tot en met maandag 
8 juli 2013 03.00 uur.
Het parkeerterrein aan de Broekweg is bereikbaar vanaf de Gemertseweg, via de Peeleindseweg.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan:
- Café de Spijker, tijdens de kermis die zal worden gehouden op vrijdag 6 september 2013 
tot en met dinsdag 10 september 2013 van 14.00 tot 01.00 uur op het Piet van Thielplein 
in Beek en Donk voor het Café gelegen aan het Piet van Thielplein 29. 
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 t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspa-gina’s. (25 juni 2013 verzonden)

Locatie         Kern  Werkomschrijving Activiteit
Past. vd Heuvelstraat 22-24    Aarle-Rixtel renoveren dak slopen 
Terlingenplein 57         Aarle-Rixtel verwijderen asbest slopen
Broek 6         Mariahout verwijderen asbest slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingslo-ket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centra-le 
telefoonnummer.  0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende 
vergunningen te hebben verleend aan:
- KJeugd3daagse Aarle-Rixtel voor het organiseren van de jeugd3daagse op het 
terrein rondom en in multifunctioneel gebouw De Dreef in Aarle-Rixtel op 6 en 7 
augustus 2013 van 9.30 – 16.30 uur en op 8 augustus 2013 van 9.30 – 18.00 uur. 
(verzonden 19-6-2013)
- café ‘De Spijker’, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk voor het plaatsen van een 
paviljoen en de komst van een diskjockey voor het café van 6 september 2013 tot 
en met 10 september 2013. De diskjockey en het gebruik van overige muziek buiten 
het café mag niet later zijn dan 24.00 uur en het paviljoen mag worden gebruikt tot 
maximaal 1.00 uur. (verzonden 24-6-2013)

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Laarbeek 2011:
Voor het houden van het evenement Wish Outdoor. Het evenement is een meerdaags 
muziekfestival op locatie terrein de Aa, adres Lekerstraat ter hoogte van nummer 4 
in Beek en Donk. Het eve-nement wordt gehouden op vrijdag 5 juli 2013 van 16.00 
tot 0.30 uur maximaal 1.850 bezoekers, zaterdag 6 juli 2013 van 13.30 tot 02.00 
uur maximaal 20.000 bezoekers, en op zondag 7 juli 2013 van 13.00 tot 23.30 uur 
maximaal 15.000 bezoekers. Er wordt vanaf vrijdag 5 juli 16.00 tot maan-dag 8 juli 
2013 12.00 een camping ingericht ten behoeve van maximaal 1.850 bezoekers. 
(verzon-den 19 juni 2013).

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. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een deel van het terrein aan de zuidzijde van het 
voormalige gemeentehuis aan de Heuvel in Lieshout is een verzoek ingediend voor de realisatie 
van een woon-zorgcomplex met 24 zorgappartementen voor verstandelijk gehandicapten. Het 
college van burge-meester en wethouders is voornemens medewerking te verlenen aan dit plan 
en de herziening van het geldende bestemmingsplan voor te bereiden daar de invulling niet 
voldoet aan het nu geldende bestemmingsplan ‘Komplan Lieshout’. 
Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) informeert het college 
u over de aanstaande start van de formele bestemmingsplanprocedure. De komende weken 
wordt u door middel van de gemeentelijke rubriek in de Laarbeeker, de gemeentelijke website 
en de Staatscou-rant geïnformeerd over de wijze waarop u een zienswijze tegen het plan 
kenbaar kunt maken, aan wie deze moet worden gericht en binnen welke termijn. Alle relevante 
stukken zullen vanaf een nog nader te bepalen moment ter inzage liggen bij de informatiebalie 
in het gemeentehuis te Beek en Donk. Ook zijn de stukken dan in te zien op www.laarbeek.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Conform de inspraakverordening van de gemeente Laarbeek wordt voorafgaande aan de 
formele procedure geen mogelijkheid tot inspraak geboden. 
Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant zijn in het kader van het wettelijk 
verplichte vooroverleg (conform artikel 3.1.1 Bro) bij de planvorming betrokken. 
Let op: het onderhavige bericht betreft uitsluitend een aankondiging van de formele procedure. 
U kunt nog geen zienswijze kenbaar maken.

In verband met de vakantieperiode is het 
gemeentehuis op woensdag 17, 24 en 31 
juli aanstaande alleen ’s ochtends geopend. 

Op deze dagen vervalt de middag- en 
avondopenstelling. Buiten deze wijziging 
gelden de reguliere openingstijden.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern          Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Mariastraat 58  Mariahout          17-06-2013       melding brandveilig gebruik 
Heindertweg/Schoolstraat Aarle-Rixtel      21-06-2013       bouw school / renovatie gymzaal
Opstal 3a Aarle-Rixtel      21-06-2013       bouw woning
Smalleweg 33 Beek en Donk  24-062013       vergroten woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern          Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Terlingenplein 57 Aarle-Rixtel     19-06-2013       verwijderen asbest

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

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften

Tijdelijke verkeersmaatregel

Drank- en Horecawet

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende vergunning

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan 
Moreeshof (Lieshout)

Aangepaste openstelling gemeentehuis tijdens vakantieperiode

Aanvragen omgevingsvergunning

Kort Nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.

- Inloopavond vernieuwen rioolstelsel in de Vogelenzang, Balduinstraat, Hertog 
Hendriklaan en de Hertog Janstraat in Lieshout
- Burendag 2013
- Waarschuwing spookfacturen gemeentegids

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Kijk ook een op juniwatermaand.nl voor alle activiteiten die de watermaand te 
bieden heeft.

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern    Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Heieindseweg 18 z Mariahout    bouw mantelzorgwoning bouwen 21-06-2013

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

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s 
ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij de afdeling Fysieke omgeving. U kunt daarvoor 
ook het centrale telefoonnummer bel-len, 0492 469 700.

Gewijzigde bouwtekeningen verleende omgevingsvergunningen
Locatie                Kern  Werkomschrijving   Activiteit
Kanaaldijk 3       Aarle-Rixtel bouw winkel- en kantoorruimte bouwen

Dit betreft een ondergeschikte wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. Hiertegen 
staat geen bezwaar open.

Verleende omgevingsvergunningen
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De gemeente Laarbeek heeft een aantal inkomensondersteunende maatregelen. Om u 
hierover te informeren geven we een paar keer per jaar een overzicht van de mogelijkheden 
die er zijn. Misschien komt u voor ondersteuning in aanmerking. Uiteraard kunt u bij twijfel 
op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur altijd even contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum (KCC) van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492-469700.

Een overzicht van de huidige inkomensondersteunende maatregelen in Laarbeek:
- Bijstand, onder te verdelen in:
1. algemene bijstand. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u zelf een inkomen en/of 
vermogen heeft beneden de grens die minimaal in ons land nodig is om in de algemene 
kosten van bestaan te kunnen voorzien. Waar die grens ligt kunt u teruglezen in de tabel 
onder het kopje normbedragen. Het Werkplein Helmond voert de algemene bijstand 
namens de gemeente Laarbeek uit.
2. bijzondere bijstand. Deze is van toepassing als er sprake is van bijzondere omstandigheden 
waardoor u bepaalde noodzakelijke kosten heeft gemaakt die u niet uit uw inkomen en/of 
vermogen kunt betalen. De gemeente gaat ervan uit dat u geen draagkracht in uw inkomen 
heeft als dit inkomen hoogstens 115% van de normbedragen uit de tabel is. Boven 
deze grens heeft u wel een zekere draagkracht in uw inkomen. Voorbeelden hiervan zijn 
aanschafkosten van brillen, eigen bijdragen in maaltijdvoorzieningen, extra stookkosten, 
extra dieetkosten, eigen bijdrage tandheelkundige hulp, eigen bijdrage in fysiotherapie en 
oefentherapie. Als u algemene bijstand via het Werkplein Helmond ontvangt, kunt u voor 
bijzondere bijstand contact opnemen met uw inkomensconsulent op het Werkplein.
3. collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ voor Laarbeekse inwoners met een inkomen 
beneden de volgende maandelijkse normen: voor een alleenstaande een norm van € 
1.168,84, voor een alleenstaande ouder € 1.470,91 en voor gehuwden € 1.608,83. Deze 
netto normen zijn inclusief vakantietoeslag, gelden per 1 januari 2013 en veranderen in 
principe ieder half jaar. Voor dit onderwerp geldt geen vermogensgrens.
- De langdurigheidstoeslag voor mensen vanaf 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd, die 
minimaal 3 jaar van een minimuminkomen (zie de tabel voor de normen) hebben moeten 
rondkomen en geen vooruitzicht hebben om hun inkomen binnen 1 jaar te verbeteren. 
Dit vooruitzicht ontbreekt in ieder geval als mensen alleen maar beperkte inkomsten uit 
of in verband met arbeid hebben gehad van maximaal € 1.132,00 per jaar. In 2013 is de 
langdurigheidstoeslag voor een alleenstaande € 352,-. Voor een alleenstaande ouder 
bedraagt deze € 452,-. Gehuwden hebben recht op € 502,-. Voor dit onderwerp geldt een 
vermogenstoets.
- Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Heeft u onvoldoende inkomen en/of 
vermogen om de belastingaanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing van de gemeente 
te betalen, dan kunt u in 2013 een kwijtschelding krijgen van maximaal € 360,52 (€ 201,88 
voor afvalstoffenheffing en € 158,64 voor rioolheffing).
- Een financiële tegemoetkoming per persoon per jaar van maximaal € 125,00 voor 
bijvoorbeeld contributie of lidmaatschap van een vereniging, abonnement op een krant, 
tijdschrift of telefoon of cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen. Uw 
inkomen mag maximaal 110% van het normbedrag uit de tabel zijn. Een voorwaarde is ook 
dat u de kosten niet uit uw vermogen kunt betalen (met het vermogen in uw woning en het 
hieronder genoemde vrij te laten vermogen doet de gemeente niets).
- Een jaarlijkse tegemoetkoming van € 50,00 als u jonger bent dan de pensioengerechtigde 
leeftijd, chronisch ziek of gehandicapt bent en daardoor extra kosten moet maken. Om in 
aanmerking te komen mag uw inkomen ten hoogste 110% van het normbedrag uit de tabel 
zijn. Ook bekijkt de gemeente of u voldoende vermogen heeft om de kosten te betalen 
(met het vermogen in uw woning en het hieronder genoemde vrij te laten vermogen doet 
de gemeente niets).

Normbedragen
Hieronder staan de belangrijkste normbedragen van minimuminkomen voor personen 
tussen 23 en de pensioengerechtigde leeftijd:
Alleenstaande, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 926,48
Alleenstaande, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 794,13
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 1.191,18
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 1.058,83
Gehuwden, die kosten van bestaan niet kunnen delen met anderen: € 1.323,53
Gehuwden, die kosten van bestaan wel kunnen delen met anderen: € 1.191,17
Pensioengerechtigde alleenstaande: € 1.016,38
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder: € 1.279,05
Pensioengerechtigde gehuwden (allebei pensioengerechtigd of één partner niet 
pensioengerechtigd): € 1.398,98

Mensen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar kunnen bij onvoldoende inkomsten ook recht 
hebben op algemene bijstand (met vakantiegeld). Voor de hoogte van een bepaalde norm 
kunt u contact opnemen met uw vaste inkomensconsulent bij het Werkplein in Helmond.
Deze normbedragen gelden met ingang van 1 juli 2013 en staan los van die om deel te 
kunnen nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering.

Vermogensgrenzen
Het volgende, in geld beschikbare, vermogen speelt geen rol bij de verschillende aanvragen:
1.Alleenstaande: €   5.795,00
2.Alleenstaande ouder: € 11.590,00
3.Gehuwden: € 11.590,00
Deze normbedragen gelden met ingang van 1 juli 2013 en zijn niet van toepassing op de 
collectieve ziektekostenverzekering. 

Een auto is ook een deel van het vermogen maar wordt altijd tot € 2.000,00 vrijgelaten. Is uw 
auto bijvoorbeeld € 3.000,00 waard op grond van de ANWB-koerslijst, dan is € 1.000,00 (€ 
3.000,00 – € 2.000,00) het vermogen dat wel meetelt voor de hoogte van de bijstand. Voor 
de overwaarde van een woning geldt een aparte regeling, waarover u telefonisch of in een 
persoonlijk gesprek meer te weten kunt komen. Er wordt geen extra krediethypotheek op 
uw woning gevestigd als in het betreffende jaar alleen bijzondere bijstand wordt verstrekt 
tot maximaal € 1.323,53 (dit bedrag kan tussentijds worden bijgesteld). De waarde van uw 
woning laten wij dan buiten beschouwing.

Schuldhulpverlening
Mocht u schulden of betalingsproblemen hebben of het gevoel hebben er in die situatie niet 

alleen uit te kunnen komen, dan kunt u een afspraak maken bij de LEVgroep (Burgemeester 
van der Weidenlaan 13c, 5741 AR Beek en Donk; telefoonnummer 0492-465525).

De LEVgroep zal samen met u bekijken hoe zij u het beste kunnen helpen.
Zij maken daarbij een onderscheid tussen lichte en zware trajecten.
Licht traject: de stichting Vierbinden biedt u dan in het project “Geld in eigen hand” bij u 
thuis hulp. Een deskundige vrijwilliger helpt u om uw huishoudboekje te ordenen aan de 
hand van een overzichtelijke map, uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en u 
te leren reserveren voor onverwachte uitgaven. De stichting is gevestigd aan de Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk en kan op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur telefonisch bereikt 
worden op nummer 0492-328800.
Zwaar traject:  de afdeling Schulddienstverlening Helmond helpt u om bestaande 
schulden af te betalen en treft daartoe betalingsregelingen, zodat u na een bepaalde 
periode schuldenvrij bent. Voor deze hulp komt u in aanmerking als u gemotiveerd bent 
om van uw schulden af te komen en zich aan afspraken houdt. De afdeling is gevestigd 
aan de Churchilllaan 109, 5705 BK in Helmond (Postbus 49, 5700 AE Helmond) en kan op 
werkdagen telefonisch bereikt worden op nummer 0492-587878.

Kinderen mogen meedoen
De school is voor kinderen de plek bij uitstek om zich te ontwikkelen en voor te bereiden 
op hun plaats in onze maatschappij. Toch zijn de kansen om zich te ontplooien niet voor 
iedereen gelijk.
Stichting Leergeld is een particulier initiatief, dat leren en mee kunnen doen met 
leeftijdsgenoten voor kinderen van 4 tot 18 jaar belangrijk vindt. Daarom wil de stichting 
deze groep kinderen helpen, zodat zij gewoon mee kunnen doen met schoolse en niet-
schoolse activiteiten.

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar:
•  met een laag inkomen (gezamenlijk maandelijks inkomen tot en met 120% van het netto 
minimum inkomen);
• woonachtig in de gemeenten waar Leergeld is gevestigd (Gemert-Bakel en Laarbeek); en
• die hun kosten niet, gedeeltelijk of op een later tijdstip vergoed krijgen via een andere 
regeling (zoals bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere 
regeling).

Met welke onkosten kan de stichting u helpen?
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
• de betaling van een ouderbijdrage;
• contributies van sportvereniging of muzieklessen;
• aanschaf van sportkleding;
• kosten voor een schoolreis, schoolweek of schoolkamp;
• aanschaf van gymkleding en gymschoenen;
• overblijfkosten;
• kosten in verband met aanschaf van boeken, een fiets of een computer.

Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, 
indien aanwezig. De stichting betaalt rechtstreeks aan de club, school of vereniging. 
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers die u thuis bezoeken om met u de mogelijkheden 
te bespreken. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Voor aanvragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
De Stichting Leergeld Gemert eo, Postbus 116, 5420 AC Gemert
(Tel: 06-50979725; E-mail: leergeldgemert@web.nl)

1 t/m 6 juli Gemengd Koor Euphonia (Aarle-Rixtel)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
vol-gende hondenuitlaatstroken te maken:

− Het aanleggen van een hondenuitlaatstrook ter hoogte van de Rijbroeksedreef in een nog te 
ontwikkelen gebied te Beek en Donk;
− Het aanleggen van een hondenuitlaatstrook ter hoogte van de Ouverturelaan te Beek en Donk.

Het ontwerpbesluit ligt van zaterdag 22 juni 2013 tot en met vrijdag 2 augustus 2013 ter inzage 
in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren 
worden gebracht bij de pijler Onderhoud en Middelen, team beheer, telefoon 0492 469700.

Gemeentenieuws

Collecterooster juli 2013

INKOMENSONDERSTEUNING IN LAARBEEK

Voorbereidingsprocedure in verband met de aanleg 
van twee hondenuitlaatstroken in Beek en Donk

Afvalkalender
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Levendige dorpen voor iedereen

Laarbeek sterker en socialer. Daar 
staat de lokale afdeling van de Partij 
van de Arbeid voor. Met dat is ons 
achterhoofd hebben we bijna vier 
jaar geleden een programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen gemaakt. 
Nu in maart volgens jaar opnieuw 
verkiezingen voor de deur staan, 
vonden we dat we de balans op 
moesten maken. Een goede aanleiding 
vormde daarvoor de bespreken van 
de kadernota, een week of twee 
geleden.
 Wij hebben de afgelopen jaren de 
mensen van Laarbeek centraal gesteld 
– want boven alles zou het in de 
politiek om mensen moeten gaan. 
Mensen die op een prettige manier 
kunnen wonen, of ze nou jong zijn 
of oud – rijk of arm. Mensen die een 
baan hebben waar ze met plezier 
naar toegaan en die ze zekerheid kan 
geven in het dagelijks leven. Mensen 
die met elkaar de verenigingen in 
Aarle-Rixtel, Lieshout, Beek en Donk 
en Mariahout draaiende houden. 
Mensen die zorgen voor elkaar, in 
de buurt, binnen hun familie of voor 
vrienden. Mensen die betrokken zijn 
bij wat er in hun straat, buurt en dorp 
gebeurt. Mensen, ook, die trots zijn 
op de plek waar ze wonen en er voor 
kiezen om hier hun gezin op te laten 
groeien. En mensen die het soms 
moeilijk hebben en het alleen even 
niet redden.
 Al deze mensen vinden een plek 
in Laarbeek. Want deze mensen 
maken samen de gemeente. De PvdA 
maakt zich daar sterk voor. Niet door 
te suggereren dat we overal een 
oplossing voor hebben. Niet door 
problemen klein te maken. Maar wel 
door de politiek te gebruiken om een 
eerlijke en sociale samenleving te 
maken. Een samenleving die leeft, 
omdat wonen, werken en samenleven 
op een fatsoenlijke manier zijn 
georganiseerd.  Dat moet je niet 
alleen aan politici overlaten – daar kan 
iedereen een rol in spelen.
 Als er voor iedereen plek is in onze 
dorpen, moeten we er ook voor 
zorgen dat de voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld de gemeenschapshuizen, 
voor iedereen bereikbaar zijn. Dus 
ook mensen met een beperking en 
ouderen. Juist voor deze groep is 
ontmoeten belangrijk, ook in de vorm 
van vrijwilligerswerk. De PvdA heeft 
het college gevraagd daar voortaan 
rekening mee te houden. Het is 
belangrijk te blijven zien waar mensen 
goed in zijn en zich in willen zetten. 
Samenleven is meedoen!

Fractie PvdA Laarbeek
Greet Buter

De Zeepkist 
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MooiMezelf
Lieshout - Idyllische plekjes 
hebben hun voordelen. Je 
kunt er mooi jezelf zijn. Neem 
bijvoorbeeld Vogelenzang 24 in 
Lieshout. Voor raadslid Willy van 
Osch, CDA, een ideale plaats 
om te schrijven. Over politiek 
natuurlijk.

Vervangend burgemeester
Willy van Osch is de nestor 
van de Laarbeekse politiek. Een 
soort vader overste maar dan 
van de gemeenteraad. “Als de 
burgemeester er niet is, mag ik 
hem vervangen. Een voorrecht? 
Ik ben meer het type vrije vogel 
dat in debat wil gaan. Maar als 
vervangend burgemeester is dat 
niet mogelijk. Dan moet je boven 
de partijen staan.”

Voor de klas
Willy is 70 jaar en gepensioneerd. 
In zijn actieve leven was hij 
conrector op het Zwijssen College 
in Veghel. Van huis uit is hij leraar 
geschiedenis. “Een mooi vak”, 

zoals hij zelf zegt. “Je werkt met 
jongeren. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Ik heb met 
veel plezier voor de klas gestaan. 
Als conrector ben je meer 
onderwijsmanager. Veel regelen, 
minder lessen.”

Geworteld in Lieshout
Willy is geboren en getogen in 
Lieshout. “Op de Deense hoek. Ik 
ben alleen wat jaren weggeweest 
om te studeren in Nijmegen. 
Geschiedenis. Een leuke tijd, dat 
studentenleven. Je staat aan het 
begin van je leven. Zijn vrouw heeft 
hij bij toeval leren kennen: Kori 
Szentgallay, een Hongaarse die 
haar vaderland in 1956 ontvlucht 
is. “Het was liefde op het eerste 
gezicht.” Samen hebben ze twee 
kinderen en drie kleinkinderen. 
Zoon Ferry is neurochirurg, dochter 
Karola officier van justitie.

Overtuigd
Een politieke partij vroeg aan Willy 
of hij erbij kwam. “Voordat ik het 

wist zat ik in de gemeenteraad. Dat 
was in 1970. Ik ben zesentwintig 
jaar raadslid en enkele jaren 
wethouder geweest. Van huis 
uit ben ik KVP’er. Ik herken 
me nog steeds in het christen-
democratische gedachtengoed 
van het CDA.” Hoe vindt zijn 
vrouw Kori het dat hij in de 
politiek zit? Willy lacht. “Voor Kori 
is het tegenstrijdig. Zij is politiek 
vluchteling terwijl ik politiek 
bedrijf. Dat is soms moeilijk te 
vatten.”

Samenwerking
Willy weet wat hij wil bereiken 
de politiek. “Ik wil dat mensen 
het naar hun zin hebben in de 
plaats waar zij wonen. Dat zit 
vaak in kleine dingen. Daar zet ik 
mij voor in. Ruimtelijke ordening, 
structuurvisies, regionale 
samenwerking en toekomstvisies 
zitten in mijn portefeuille. De 
samenwerking binnen de fractie 
is goed. Maar ik denk dat er 
meer winst valt te behalen als alle 

partijen beter met elkaar zouden 
samenwerken.”

Schrijven
Willy van Osch voelt zich thuis 
op Vogelenzang 24. Een paradijs 
van groen. Wat hij zoal schrijft? 
“Stukjes vooral. Het weekbericht 
voor CDA-leden en een weblog. 
Je bent er soms de hele dag 
mee bezig. En soms last minute. 
Ik krijg daar zeker reacties op, 

maar gelukkig nooit haatmails of 
dreigementen.” Van een writers 
block heeft hij geen last.

Waarom hij mooi zichzelf is op de 
Vogelenzang? “Het is er rustig. 
Maar eigenlijk vind ik dat een 
lastige vraag. Dan moet mijn 
verstand zeggen wat mijn hart 
voelt. Probeer dat maar eens onder 
woorden te brengen.”

“Ik wil dat mensen het naar hun zin hebben in de plaats waar zij wonen”

Aan ideeën, soms beter goed gejat dan 
slecht bedacht, wordt een persoonlijke 
touch toegevoegd in het digitale ontwerp. 
Het resultaat daarvan komt zo uit de  
3d-printer. Gadgets zoals smartphonehoes-
jes, maar ook naambordjes voor binnen en 
buiten, kraamcadeaus, relatiegeschenken, 
meubelsmeubels en allerlei decoratiespullen, je kunt 
het zo gek niet verzinnen of je kunt het laten 
printen. Gewoon, hier in Laarbeek. 
Nieuwsgierig? 
Created by me in 3D houdt geregeld open 
dagen en een afspraak maken kan altijd!
Kijk ook eens op www.cbm-3d.com of
www.facebook.com/CBMin3D

Reünie 85-jarig bestaan KPJ 

Hiep-Hoi zoekt jungleknuffelsGouden jubilaris bij De Vogelvriend

Jubileum Harmonie De Goede 
Hoop in 2014

Beek en Donk – De KPJ Beek en 
Donk bestaat dit jaar 85 jaar. 
Voor alle seniorenleden en oud-
leden wordt er op 23 november 
een reünie gehouden. Na de 
zomervakantie ontvangen leden 
en oud-leden hiervoor een 
uitnodiging. 

Om zoveel mogelijk oud-leden te 
bereiken is de KPJ op zoek naar 
hun e-mailadressen. Hiervoor 
hebben zij echter hulp nodig. Dus 
ben je een oud-lid van de KPJ of 

ken je oud-
leden, maak het 
dan makkelijk 
en stuur alvast 
een e-mail naar 
kpj85jaar@
hotmail.nl. Vermeld in de 
e-mail duidelijk naam, adres en 
geboortedatum. Op die manier 
kunnen veel mensen bereikt 
worden en wordt de reünie zeker 
een groot succes!

Beek en Donk – De organisatie van 
kindervakantieweek Hiep-Hoi is 
op zoek naar grote jungleknuffels 
om het geheel aan te kleden. 

De organisatie gebruikt deze 
knuffels om het podium in het 

jungledorp te versieren. Heeft u 
knuffels in huis die weg mogen? 
Vanaf 2 augustus kunnen ze 
ingeleverd worden bij het 
podium van Hiep-Hoi. Dit is op 
het evenemententerrein aan de 
Otterweg. 

Beek en Donk - Tijdens de 
vergadering van De Vogelvriend 
op 19 juni werd F. Jansen 
gehuldigd met het 50-jarig 
lidmaatschap van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers en 
van de vereniging. Door een 
afgevaardigde van het district 
Noord-Brabant Oost, de heer 
Peter Verkuijlen,  werd de 
legpenning uitgereikt, die bij deze 
gelegenheid hoort.

F. Jansen heeft in die 50 jaar veel 
meegemaakt met de vereniging, 
maar nooit zei hij ‘nee’ als er een 
beroep op hem werd gedaan. Vele 
malen kon de vereniging van zijn 
diensten gebruik maken en nog 
steeds staat hij altijd voor hen klaar. 
Daarom hoopt De Vogelvriend dat 
hij nog lang in hun midden mag 
blijven en dat ze veel gebruik van 
hem kunnen maken.

Het bestuur en de leden feliciteren 
Frans met deze mijlpaal. Aarle-Rixtel - In 2014 bestaat 

Harmonie De Goede Hoop 140 jaar. 
Dit jubileum - zij het een planken 
– wil men niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Er zijn grootse plannen 
om dit jubileum in Aarle-Rixtel te 
vieren. Hoe kan dat beter dan met 
een hoop muziek in het hartje van 
Ale.

Het volgende idee is ontstaan: een 
muziekcyclus van 4 zondagmiddagen 
te organiseren op de kiosk of op het 
Kerkplein, waarbij de medewerking 
wordt gevraagd van bandjes, dj’s, 
zangers, zangeressen, maar ook 
muziekgezelschappen. Aan deze 
muziekcyclus wordt een eindconcert 
gekoppeld waar de deelnemende 
bands, dj’s, etc. de krachten 
bundelen met de harmonie en een 
gerenommeerd, bekend artiest. Bij 
dit concert wordt geprobeerd zo 
veel mogelijk de samenwerking 
en het samenspel op te zoeken 
bij de uitvoering van de muziek. 
Met andere woorden: harmonie 
= samenvoegen. Zo wil men een 

spetterend totaalprogramma 
neerzetten als afsluiting van dit 
project.

De data van de zondagmiddagen 
zullen zijn: 8 juni, 15 juni, 22 juni en 
29 juni 2014. Het eindconcert zal 
plaatsvinden op zaterdagavond 5 juli 
2014. Zet het alvast in de agenda’s!

Wat lijkt nou mooier dan lekker 
muziek te maken voor een groot 
publiek in eigen dorp. Dus bij deze 
de oproep: Kom je uit Aarle-Rixtel 
en maak je muziek in een band 
of als dj, zing je, of speel je in een 
muziekgezelschap, schrijf je dan in 
voor deze muziekcyclus. Meld je zo 
snel mogelijk , maar uiterlijk voor 1 
oktober 2013, aan bij Jan van Roij 
(jmfmvanroij@onsbrabantnet.nl) 
of bij Maurice van Falier (maurice-
annelie@onsbrabantnet.nl). Ook 
voor alle vragen omtrent dit project 
kan men bij deze twee heren 
terecht. Harmonie De Goede Hoop 
hoopt op veel belangstelling, zowel 
deelnemend als publiekelijk.

Willy van Osch in zijn tuin aan de Vogelenzang in Lieshout
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Een berichtje van oud-
Lieshoutenaar Wouter Severs

Ik ben geboren en getogen 
in de Albert Botslaan nr. 3 in 
Lieshout. Dit was in 1974. Als 
kind brachten wij de vakanties 
altijd door bij familie in het 
westen van Noorwegen, waar 
mijn moeder vandaan komt. 
Van kleins af aan riep ik al dat ik 
in Noorwegen zou gaan wonen 
als ik groot was. Ik zou wel een 
eigen zaak willen beginnen, riep 
ik toen.

Na een carriere in de  luchtmacht 
(1992 – 1997 op Vlb Volkel 
– 306 Sqn), besloot ik mijn 
ideaal te achtervolgen en ben 
ik vertrokken naar Noorwegen. 
Dat was in juli 1997. De eerste 
3 maanden woonde ik bij mijn 
oom en tante in huis. Ik heb 
verschillende banen gehad, 
te beginnen als chauffeur bij 
een visafslag in Oslo. Ik heb 
ook de lange afstandstreinen 
bevoorraad en bij de beveiliging 
gewerkt op het vliegveld in 
Oslo. De laatste 13 jaar ben ik 
werkzaam geweest binnen de 
transport en logistiek wereld 
(TNT Express (Major Account 
Manager), DB Schenker (KAM), 
en binnenkort als District Sales 
Manager bij Expeditors Norway. 

Samen met mijn vriendin en 
dochtertje van bijna 6, woon ik 

ongeveer 30 minuten rijden van 
Oslo vandaan.  We hebben een 
paard uit Nederland (een Fries), 
waar we veel mee bezig zijn. 
Verder ga ik in de winter graag 
langlaufen. 

In Lieshout kom ik minstens een 
keer per jaar. Natuurlijk zoek ik 
dan mijn ouders en mijn zus met 
haar familie op. Ik vind het altijd 
heerlijk om weer even terug 
te zijn.  Weer even bijpraten 
met oude buren en andere 
bekenden. Het is een fijn, 
gemoedelijk dorp. Daarnaast 
vind ik het ook leuk om even 
naar de Jumbo te gaan en er 
stroopwafels, bokkenpootjes, 
en oliebollendeeg te kopen. 
Dat gaat natuurlijk allemaal 
mee in de koffer terug naar 
Noorwegen. Die oliebollen bak 
ik zelf met oud en nieuw; de 
Noren uit mijn omgeving eten 
er altijd gretig van mee.

Noorwegen is een prachtig land 
en ik heb het er dan ook prima 
naar mijn zin. Voorlopig blijf ik 
hier dus wel. Toch denk altijd 
met een warm gevoel terug aan 
Lieshout. Of ik ooit nog terug 
kom? Wie zal het zeggen…In 
juli-augustus kom ik in elk geval 
weer een 
familiebezoekje brengen.

Groet, 
Wouter Severs

Luch
tpo

st

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Burn-out, depressie, angst, rouw, 
relatieproblemen, of...? Bel voor 
een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend naar: 06-13071432 of 
mail naar: sandra.vanrooij@hotmail.
com. NU GRATIS consulten!

Mercedes 190 Diesel. Bouwjaar: 
1986. 2e eigenaar. Tel: 06-29507138

Winterbanden Opel Vectra. €50,-. 
Tel: 06-24879750

Baby ledikantje. T.e.a.b. Wilt u dit 
zien? Kijk dan op www.kliklogo.nl 
onder Laarbeek bij de K.
E-mail: t.vogels1@upcmail.nl

Op donderdag 20 juni is een telefoon 
verloren geraakt op een schoolfeest bij 
Time Out in Gemert. Het gaat om een 
Samsung Galaxy SIII mini. Wie meer 
weet over waar deze telefoon is, kan 
contact opnemen via tel. 0499-422339 
of bij geen gehoor via 0499-422914. 

Op woensdag 26 juni is de voorkant 
van een Samsung S2 verloren geraakt. 
De achterkant en accu hebben de 
eigenaren nog wel. Vanuit de ramp 
bij het gemeentehuis in Beek en Donk 
is de eigenaar naar de Leliestraat 
gefi etst en is hem toen verloren. Als 
iemand deze gevonden heeft graag 
bellen naar 06-17234934.

Zwart-witte poes, genaamd Loesje. 
Thuisadres is Kerkstraat 40 in Beek en 
Donk. De poes is voor het laatst gezien 
op donderdagmorgen 27 juni. Zij is 
herkenbaar aan de witte pootjes en het 
zwart met witte snoetje. De eigenaren 
willen graag weten waar de poes is. 
Weet u waar Loesje zich bevindt of 
heeft u haar gezien? Neem dan contact 
op met haar baasje via 06-20495674.

In wijk de Voorbeemd in Beek en 
Donk is sinds maandag 18 juni 
een gruisbruine, tijgerprint kater, 
genaamd Obi, vermist. Het gaat om 
een gecastreerd katertje, kleur cypers 
grijs bruin, tijgerprintje. Hij had een 
halsbandje om, kleur zwart lak met 
glittersteentjes. Heeft u de kater 
gezien of weet u waar dit dier zich 
bevindt? Neem dan contact op met 
de eigenaren, via 06 – 42210747.

Op het plein van de Duivenakker is 
op dinsdag 25 juni een herenfi ets 
kwijtgeraakt. De fi ets is van het merk 
Trekking, Run-Bike, Westminster 
3V, H50. Het fi etsenrekje is half 
afgebroken. Indien iemand de fi ets 
gezien heeft, graag bellen naar 
06-25328196.

1 pers. metalen bed + lattenbodem. 
Voeteinde 71cm hoog. Hoofdeinde 
81 cm hoog. 90cm br. en 200cm lang. 
In 1 koop 25 euro. wiela@chello.nl. 

Gratis af te halen een zogenaamd 
“bolletje” van Apple. Een complete 
computer.   Voor informatie bel 
0654783939

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 
06-10025295 www.risero.nl

Een bedelarmbandje gevonden in 
de Raagtenstraat in Beek en Donk. 
Af te halen via tel: 0614587231

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

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze graag 
bij u ophalen. Mail naar: H6.sjaak@
gmail.com of bel naar 06-10055422.

Gratis ophalen van al uw oud 
ijzer, witgoed, computers, fi etsen, 
zonnebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel:  06-11070700

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed 
en oude opknapfi etsen. Ik kom het 
gratis ophalen. Tel: 06-16301715.

Alle soorten kook-, bak- en 
steelpannen voor de hobby. Ik haal 
ze graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer 
en oude opknapfi etsen. Tel: 
06-16301715.

Blikjes en andere recyclebare metalen 
voor recycling. Scheelt u plaats 
in de kliko. U kunt ze afgeven op 
Smalleweg 45, Beek en Donk in de 
voortuin of bel naar: 06-10055422

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen 
racefi etsen/koersfi etsen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

(Examen) Feest? En op zoek naar 
geluidsapparatuur? Voor €50 heeft 
u een complete set. Geïnteresseerd? 
06-41538601 dj.imm@live.nl

AANGEBODEN

VERLOREN

VERMIST

GEVONDEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Connie Bosmans

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP Willem
21 jaar
gefelicceerd Mark Vermaeten

Gefeliciteerd

Mooi geëmigreerd naar… Noorwegen 

Voedingsadvies & Coaching

Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl

Profi ciat
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Naam: Inge Loomans
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 24 jaar
Opleiding: Rechtsgeleerdheid aan de 
Universiteit van Tilburg
 
Wat houdt de studie in?
“Ik volg een studie van 2 jaar aan de 
universiteit, 1 jaar pre-master en 1 jaar master. 
Dit heeft te maken met het feit dat ik eerst 
HBO-Rechten heb gestudeerd in Tilburg. 
Deze opleiding had samen met de universiteit 
een traject opgesteld om afgestudeerden 
van HBO goed te laten doorstromen op de 
universiteit. Je eerste jaar (pre-master) op 
de universiteit is een schakeljaar waarbij je 
bachelorvakken volgt zodat met voldoende 
kennis aan de master kunt beginnen. Dit 
zijn verplichte vakken. Als je aan de master 
begint, kies je een ‘accent’. Dat is de richting 
waarin je af gaat studeren. Ik heb voor het 
accent privaatrecht (civiel recht) gekozen, 
omdat in dat accent ook vakken gegeven 
worden waarmee ik het bedrijfsleven in zou 
kunnen. De vakken die je tijdens je masterfase 
volgt, mag je zelf kiezen waarbij je natuurlijk 
wel privaatrechtelijke vakken moet volgen, 
zodat je op dat accent kunt afstuderen. Je 
bent dus niet helemaal vrij in je vakkenkeuze, 
maar omdat het accent mij erg aansprak was 
de keuze voor de vakken niet erg moeilijk.”
 
Wat vind je er leuk aan en wat is minder 
leuk?
“Het leuke aan de studie is dat het een brede 
studie is. Je kunt er alle kanten mee op en voor 
mij komt dat goed uit, want ik weet nog niet 
precies waar ik wil gaan werken. Er zijn zoveel 
mogelijkheden. Verder is het leuk dat de 
masterfase in het teken staat van het accent 
dat je gekozen hebt. Je kunt je masterfase dus 
inrichten zoals jij dat wilt, met de vakken die jij 
wilt. Het onderwerp van je scriptie kies je zelf, 

waardoor je een onderwerp kunt kiezen wat 
jou echt interesseert en je er helemaal in kunt 
verdiepen. Ik heb altijd veel gesport en heb nu 
een onderwerp dat met sport te maken heeft, 
daardoor is het schrijven van  mijn scriptie 
echt heel leuk. Een ander leuk aspect is dat 
meerdere docenten ook in de praktijk werken. 
Zij kunnen daardoor praktijkvoorbeelden 
geven, waardoor je je beter in kunt leven.”
 
Wil je hierna gaan werken of ga je verder 
leren?
“In augustus hoop ik af te studeren. Daarna 
wil ik gaan werken. Zoals ik hiervoor al aangaf, 
was dit voor mij al een vervolgopleiding. Als 
ik afgestudeerd ben, heb ik in totaal 7 jaar 
gestudeerd. Voor mijn gevoel is het nu tijd 
om de kennis die ik heb opgedaan tijdens de 
studies in de praktijk te gaan toepassen. Ik 
ben daarom nu al druk bezig met solliciteren. 
Daarbij richt ik me vooral op het bedrijfsleven 
en de overheid. Daarbij ben ik niet te kritisch, 
ik vind het vooral belangrijk om werkervaring 
op te doen en om erachter te komen waar 
mijn ambities liggen. Hopelijk vind ik snel een 
leuke baan die bij me past.”

Tuinconcert Harmonie O&U

Bereikbaarheid ViERBINDEN in vakantieperiode

Expositie eigengemaakte kaarten in de bibliotheek

Beek en Donk – Het in de Muziektuin geplande tuinconcert van 
Harmonie O&U vond vrijdag plaats. Het concert werd door het slechte 
weer verplaatst naar Muziekcentrum ’t Anker. Het was een gezellige 
avond met mooie muziek van zowel de jeugd als het grote orkest.

Laarbeek - In verband met de 
wisselend geplande vakanties van 
de medewerkers van ViERBINDEN 
zijn zij beperkt bereikbaar van 8 
juli t/m 9 augustus.

Telefonisch zijn zij bereikbaar 
van 09.00 – 12.30 uur. Buiten 

deze tijden kunt u altijd een 
bericht achterlaten op het 
antwoordapparaat. Deze zal 
regelmatig afgeluisterd worden. 
De Vrijwillige Hulpdienst is 
bereikbaar op maandag-woensdag 
en vrijdag van 9.00 - 10.30 uur op 
telefoonnummer 0492-464289. Zij 

houden geen spreekuur op vrijdag 
12 en 19 juli. Ook telefonisch zijn 
zij dan niet bereikbaar. 

Het bestuur, personeel en 
vrijwilligers van ViERBINDEN 
wenst iedereen een prettige 
vakantie.  

Aarle-Rixtel – In de bibliotheek is, 
na de tentoonstelling van de Tiffany 
werkstukken, een nieuwe expositie 
te bezichtigen. Eigengemaakte 
kaarten verwerkt met theezakjes 
zijn tentoongesteld. 

Door theezakjes in allerlei vormen 
te vouwen, ontstaan diverse 
onderwerpen en motieven. De 
kleuren die hierdoor ontstaan zijn 
mooi. Aan de hand van voorbeelden 
is te zien hoe een en ander tot stand 

komt. De maakster van deze kaarten 
is Maria Verbakel uit Beek en 
Donk. De tentoonstelling is tot half 
augustus tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek te zien. 

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk Tel. +31(0)492-468 744
 Fax +31(0)492-463 805
 E-mail: info@ja-laarbeek.nl
 www.ja-laarbeek.nl

Kantooradres: Rabobank: 10.50.54.984
Kapelstraat 18,  IBAN: NL35RABO 0105.0549.84
5741 CE Beek en Donk BIC: RABONL 2U
 
 

Juridisch Adviesbureau Laarbeek B.V. 
KvK Brabant 17081811 
BTW-nr.: NL8024.82.600.B01
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Juristen met hart voor uw zaak
Juridisch advies van ervaren juristen met 
hart voor uw zaak, snel en deskundig, 
tegen vriendelijke tarieven. Dat is de kern 
van Juridisch Adviesbureau Laarbeek.
Wij werken voor ondernemers in 
het midden- en klein bedrijf en voor 
particulieren. Resultaat telt, maar ook het 
contact en de samenwerking met u. Daarom 
krijgt u uw persoonlijke jurist, die direct en 
deskundig voor u aan de slag gaat. Samen 
zoeken we de beste oplossing. We streven 
naar bemiddeling, maar indien noodzakelijk 
kunnen we ook voor u procederen.

Helder advies
Een kennismakingsgesprek is gratis en u 
krijgt een helder advies. Gaat u met ons 
verder dan werken wij op basis van een 
uurtarief. Wij zijn een gespecialiseerd en 
persoonlijk Juridisch Adviesbureau en 
we hebben geen hoge overheadkosten. 
Hierdoor zijn onze uurtarieven lager dan bij 
andere kantoren. 

Kwaliteit
Als uw vraag ook andere rechtsgebieden 
bereikt of buiten ons kennisgebied ligt, dan 
kunnen we u in contact brengen met de 
juiste specialist. Zo bent u altijd verzekerd 
van kwaliteit en het beste advies.

Juridisch spreekuur
Heeft u een vraag, een probleem of wilt u 
een onafhankelijke second opinion? Bel ons 
voor een vrijblijvend gesprek. We helpen u 
graag.
Onze juristen zijn academisch geschoold en 
hebben ruime praktijkervaring, zowel in de 
advocatuur als in het bedrijfsleven. 

Advertorial

HELDERE TAAL EN CONCREET ADVIES

Kapelstraat 18 Beek en Donk     Telefoon (0492) 46 87 44       www.ja-laarbeek.nl

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Ook tijdens de vakantie normale openingstijden .

Mooi Laarbeek 2013 Stihl  wk 27 28.indd   1 7/2/2013   10:06:50 AM

GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS

Met de naderende onderhoudsbeurten 
voor de Oranjelaan en Lieshoutseweg, 
is het een uitstekend moment om de 
verkeersveiligheid op deze drukke 
wegen weer kritisch te evalueren. De 
Lieshoutseweg is enkele jaren geleden 
uitgeroepen (al dan niet terecht) als een van 
de meest onveilige wegen van Nederland.  
Ook de Oranjelaan is een belangrijke 
verkeersader. Dit is voor Algemeen Belang 
Laarbeek (ABL) voldoende aanleiding 
om de verkeersveiligheid aan de orde te 
stellen. 

Tijdens de vergadering van de 
raadscommissie Beheer Openbare 
Ruimte (BOR) van 14 maart jl. heeft 
ABL om maatregelen gevraagd om de 
veiligheid op de kruising Oranjelaan/
Lieshoutseweg te verbeteren. Het is onder 
andere gebleken dat veel bestuurders 
(zowel automobilisten als fietsers) het 
rode licht negeren. Naar de mening van 
ABL zouden bijvoorbeeld flitskasten een 
veiligere situatie op kunnen leveren, al zijn 

er uiteraard meer mogelijkheden. Door de 
portefeuillehouder werd toegezegd om dit 
te overleggen met de provincie.

Tijdens de laatste commissievergadering 
BOR werd teruggekomen op de het 
voorstel van ABL. Het antwoord was 
relatief teleurstellend. De provincie ziet 
geen aanleiding om de verkeersveiligheid 
verder te verbeteren. Dit vanwege het 
lage aantal slachtoffers. Naar de mening 
van ABL is dit een onvolledige analyse. 
Het zou ons inziens beter zijn ook het 
aantal “bijna ongelukken” mee te nemen, 
al is dit moeilijk voor langere perioden te 
peilen. De ervaring leert dat als men dit wel 
zou doen, dat de kruising onveilig is door 
onverantwoord verkeersgedrag van veel 
bestuurders. 

Gelukkig kon de portefeuillehouder wel 
mededelen dat de politie meer controles 
op de Lieshoutseweg uit gaat voeren. 
Hiermee is al begonnen, ABL hoopt dat 
hier een preventieve werking van uit gaat. 

ABL zal de gang van zaken zeker scherp 
blijven volgen en waar nodig kritische 
vragen stellen en om actie vragen. Dit is 
van belang omdat binnen niet afzienbare 
tijd de Lieshoutseweg opgeknapt zal 
gaan worden. Ook hier zijn bijvoorbeeld 
maatregelen nodig om ervoor te zorgen 
dat voetgangers en fietsers (denk ook 
aan schooljeugd!) veilig ter plaatse van 
het Berkendijkje over kunnen steken. ABL 
houdt een vinger aan de pols. 

Namens ABL, 

Jordy Brouwers
Commissielid BOR

Lezerspodium

ABL blijft kritisch over verkeersveiligheid 
Oranjelaan/Lieshoutseweg

OPROEP
Ben/ken jij iemand voor een ‘Vak Apart’? 
Neem dan contact op met de redactie van 
MooiLaarbeek via redactie@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet sta jij hier binnenkort!
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Jubileum Pannenkoek met spek, mozzarella, cherry-
tomaten, basilicum en groene pesto   € 8,50
 
Jubileum Kinderpannenkoek met aardbeien, slagroom,
 een verrassing en natuurlijk 4 plukmuntjes   € 5,00

A Koppelstraat 35, Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81
WWW pannenkoekenhuispluk.nl

Wij hebben wat te vieren!

aTRAXXions for Business

Vluchtoord 46 Uden
Tel. 0413 - 33 77 11 

www.traxx.nl

vakantie aXXie*

2 activiteiten 
voor 

Kies uit onderstaande activiteiten:
KARTEN, LASERGAME 
OF SUMOWORSTELEN 

* Vraag naar de voorwaarden. 

Actie geldt van 29 juni t/m 

18 augustus 2013

 Tijdens de 
zomervakantie 

geopend
IEDERE DAG VANAF 11.00 u

Mooi Dier

Op zoek...

Naam:  Flick
Leeftijd: 12 weken
Naam:  FlickNaam:  Flick

Twee gezellige familievoorstellingen in het Openluchttheater 

Wijkzuster geeft uitleg over zorg

Mariahout - Deze week staan er 
weer twee leuke voorstellingen 
op het programma voor de 
kinderen. Op maandagmiddag 
verandert het Openluchttheater 
in het decor voor de spannende 
strijd om Camelot in de musical 
Arthur. Donderdagmiddag spelen 
de Hippe Gasten een voorstelling 
met stoere rockmuziek voor alle 
kinderen. Twee leuke en vooral 
erg muzikale voorstellingen voor 
de hele familie. 

Arthur en de strijd om Camelot
Het Openluchttheater wordt 
omgetoverd tot een wereld van 
ridders en prinsessen op maandag 
8 juli om 14:30 uur. De Arthur-
legende is speciaal voor de hele 
familie vertaald naar een hippe, 
humorvolle en avontuurlijke 
musical. De musical vertelt het 
verhaal over Arthur, een gewone 
jongen die het niet gemakkelijk 

heeft. Op school is hij het mikpunt 
van pesterijen en thuis kan hij 
totaal niet overweg met zijn 
stiefmoeder. Vaak droomt hij dan 
ook weg bij de verhalen over zijn 
grote held: Koning Arthur. Dan 
komt Arthur plotseling en geheel 
onverwacht in de wereld van zijn 
lievelingsverhaal terecht. Daar 
sluit hij een vriendschap met de 
mooie Guinevere en de stoere 
ridder Lancelot. Samen gaan ze op 
zoek naar het magische zwaard in 
de steen. Duik samen met Arthur 
in het spannendste en meest 
swingende musical avontuur van 
dit theaterseizoen. Een musical 
over moed, vriendschap, familie 
en liefde.

Met Stip
Optreden voor kinderen hoeft niet 
te betekenen dat de volumeknop 
op standje koelkast moet blijven 
staan. Dat bewijzen de Hippe 

Gasten op donderdag 11 juli om 
14:30 in de theatervoorstelling 
Met Stip. Voor elke show wordt 
de toerbus volgestouwd met 
microfoons, gitaren en versterkers. 
Met hun stoere en grappige 
rockliedjes blazen ze zo ieder 
publiek omver. Hippe Gasten 
houden ervan om de kinderen (en 
hun ouders) zoveel mogelijk bij het 
concert te betrekken. Dat belooft 
een voorstelling waarbij niemand 
stil kan blijven zitten!

Wist je dat: zanger Jon eigenlijk 
ook meester Jon is? Naast zijn 
stoere leven in een rockband is hij 
ook gewoon leraar op basisschool 
Het Klokhuis in Beek en Donk!

Kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor 
kaarten en informatie kijk op 
www.oltm.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Beek en Donk – In de 
ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort geeft vereniging 
Tot uw Dienst op maandag 
8 juli vanaf 14:00 uur uitleg 
over zorg. Tot uw Dienst is een 
zorgbemiddelingsbureau voor 
professionele hulp uit PGB en 
eigen budget. De wijkzuster 
informeert de aanwezigen over 
alle mogelijkheden.

Bij Tot uw Dienst staat de klant 

centraal; zorg zoals de klant het 
wil, altijd dezelfde zorgverleners 
en wanneer het de klant uitkomt. 
Zij hebben zorgverleners voor 
huishoudelijke hulp, verzorging, 
verpleging en begeleiding. Een 
combinatie van deze hulp met 
dezelfde zorgverlener is mogelijk. 
Tot uw Dienst werkt kleinschalig 
en alleen binnen Laarbeek. Nieuw 
is huiswerk/sociaal-emotionele 
begeleiding voor een kind.
Alle wijzigingen in de zorg roepen 

veel vragen op. Wilt u weten hoe 
het zit of heeft u vragen over uw 
persoonlijke situatie? Iedereen is 
van harte welkom op 8 juli om 
vragen te stellen. De wijkzuster 
staat de aanwezigen graag te 
woord.

Voor hulp en vragen kunt u terecht 
bij Tot uw Dienst op werkdagen 
van 10.00 tot 11.30 uur op tel. 
06–3064012. Adres: De Klumper 
2 in Lieshout.

advertorial

Flick is een kitten van ongeveer 12 
weken oud, hij is als vondeling in het 
asiel terechtgekomen en op zoek naar 
een nieuw baasje. Flick haalt altijd 
alles uit de kast om maar geknuffeld 
te worden. Hij geeft je dan ook volop 
kopjes en zet zijn spinmotertje hard aan 
om te laten weten hoe fijn hij dit vindt. 
Als hij aan het spelen is maakt hij er een 
dolle boel van. Wie wordt het nieuwe 
baasje van dit lieve en speelse katertje?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Flick of andere dieren uit dierenopvang “vd 
Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u onze site 
bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Hoera! Poes Candy – die twee weken geleden ‘Mooi Dier’ was – heeft een baasje 
gevonden!

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7
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Dit is een straat in Lieshout in de wijk die als plan Baverde II,  begin 
jaren ‘80 van de vorige eeuw, werd gebouwd. De straatnamencom-
missie die destijds de namen voor de straten vaststelde, was van 
mening dat oude Lieshoutse veldnamen behouden moesten blijven. 
Een loffelijk streven. De veldnaam Hemelrijk komt voor op oude 
Lieshoutse kaarten. Er wordt dan een stuk grond bedoeld dat ligt 
aan de huidige Ribbiusstraat, ongeveer waar nu Zorgboogcentrum 
Franciscushof is gelegen.
De veldnaam Hemelrijk kent veel verklaringen. Hemelrijk zou kun-
nen duiden op een omheinde plaats of heem. Het tweede gedeelte, 
- rijk, zou afgeleid zijn van ‘rike’, dat gebied betekent. Het vee van 
een aantal eigenaren werd vroeger in een omheind gebied bijeenge-
dreven. Daarna werd het naar de gemeenschappelijke weideplaats 
(de gemeijnt) gebracht. 
Maar er zijn meerdere verklaringen voor deze veldnaam mogelijk. 
In elke plaats komt wel een naam voor met –hemel- of –hemelrijk-. 
Zo zou het een spottende benaming kunnen zijn van een stuk grond 
van zeer slechte kwaliteit. “Die grond kun je beter niet kopen, die 
ligt in het Hemelrijk….”
Anderen zeggen dat Hemelrijk ontstaan zou zijn uit –heimaal-. Dat 
wil zeggen een plek waar recht werd gesproken. Het zou ook land 
kunnen zijn met een hogere ligging.”
Welke betekenis is nu voor Lieshout van toepassing?  Dat is ge-
bonden aan plaatselijke omstandigheden. Feit is dat gemeenschap-
pelijke begrazing van de ‘gemeijnt’ in alle Brabantse peeldorpen 
voorkwam. Ook in Lieshout. Dat maakt de betekenis van “omheind 
gebied” erg aannemelijk.

Jac Babin

HEMELRIJK 

Het Straatnamen-abc
advertorial

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

Beek en Donk – Het is alweer vier 
jaar geleden dat Schippers Optiek 
zijn deuren aan het Heuvelplein 22 in 
Beek en Donk opende. Harold en Rian 
Schippers, de eigenaren van deze 
trendy winkel, staan nog steeds met 
veel enthousiasme in de zaak. “In vier 
jaar tijd hebben veel mensen de weg 
naar onze winkel gevonden. Daar 
zijn we erg blij mee”, vertelt Rian. 
Bij Schippers Optiek staat oogzorg 
voorop. Harold en Rian garanderen de 
hoogste mate van kwaliteit en service 
door gebruik te maken van de meest 
geavanceerde apparatuur. 

Voor ieder wat wils
Bij Schippers Optiek kan men terecht 
voor elk soort bril. Harold: “We 
bieden een groot assortiment aan met 
trendy brillen, maar daarnaast hebben 
we ook een zeer mooie collectie 
van klassieke brillen. We hebben 
een eigen huiscollectie en een nog 
grotere collectie aan merkmonturen. 
Ook hebben we een groot aanbod in 
kindermonturen (in veel gevallen met 
gratis brillenglazen). Door onze brede 
collectie is er voor iedere persoon en 
voor iedere portemonnee wat wils.”

Zonnebrillen 
Naast al het voorgaande heeft 
Schippers Optiek een groot aanbod 
aan zonnebrillen. “Alleen al het 

uitzoeken daarvan, geeft je een zonnig 
humeur! Op veel merkzonnebrillen 
zit namelijk op dit moment 50% 
korting. Daarnaast krijgt iedere klant 
die een complete bril koopt (m.u.v. de 
huiscollectie) een gratis zonnebril op 
sterkte.”

Kwaliteit en service 
Harold en Rian hebben kwaliteit en 
service hoog in het vaandel staan. 
“Met onze vakkennis en persoonlijke 
aandacht helpen wij iedere klant met 
het aanmeten, aanpassen en adviseren 
van een bril. Daarnaast ontvangt een 
klant de eerste paar maandlenzen 
gratis om te kijken of het bevalt. We 
hebben zowel harde als zachte lenzen 
in ons assortiment”, vertelt Harold. 
Maar dat is niet de enige gratis service 
die Schippers Optiek biedt. Rian 
vervolgt: “Mensen kunnen bij ons ook 
gratis een oogtest laten doen.”

Verzekering
Vaak is het mogelijk om een gedeelte 
van de bril vergoed te krijgen van de 
zorgverzekeraar. Schippers Optiek 
heeft hiervoor een regeling getroffen 
met de meeste zorgverzekeraars. 
Harold: “Om het de klant gemakkelijk 
te maken hebben wij een regeling 
getroffen, waarmee de verzekeraar 
rechtstreeks uw vergoeding declareert.  
Het bedrag wordt meteen in mindering 
gebracht op uw aankoopbedrag, 
zodat u daar geen omkijken meer naar 
heeft.”

Interesse
Iedereen is welkom tijdens 
openingstijden bij Schippers Optiek 
aan het Heuvelplein. Voor de deur 
of in de directe nabijheid kan gratis 
geparkeerd worden. De winkel is 
tevens rolstoelvriendelijk. Rian: 
“Iedereen mag altijd binnenlopen, 
ook zonder afspraak. De koffi e staat 
klaar!” 

Kijk voor het laatste nieuws, acties en 
meer informatie op 
www.schippersoptiek.com. 

Schippers Optiek: vakkennis, oogzorg 
en ouderwets goede service

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Platbuik libel          

“Deze foto van de Platbuik libel heb ik gemaakt bij de Broek Aa in de buurt van de voetbalvelden van ASV’33 op de Aarlese Heikant. 
Hier loopt dit riviertje nog een stukje meanderend door het landschap, omzoomd door oude eiken. Je kunt hier mooi wandelen langs 
het water en door het biggetjesbos, waarna je als je wat verder wil lopen er ook nog de Biezen bij kunt pakken. Deze Platbuik libel is 
een vrij algemeen voorkomende soort, waarbij het mannetje een grijs/blauwe kleur heeft en het vrouwtje, zoals op de foto te zien is, 
een bruingele kleur. Als je een libel van dichtbij kunt bekijken of zoals hier door een macrolens zie je pas wat een fantastische structuur 
en tekening deze beestjes hebben. De libel gebruikt vaak hetzelfde stokje of stengel als uitkijkpost, dus als je ziet waar dit plekje is 
kan je hem heel rustig benaderen om hem van dichtbij te bekijken of te fotograferen. Doordat het nog niet echt wil zomeren zijn er 
nog wat minder libellen te zien, maar als je je ogen de kost geeft, kun je toch op veel plaatsen van dit prachtige beestje genieten.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WAAR:
In de buurt van ASV’33 op 
de Aarlese Heikant

Uitslag loterij scouting Lieshout/
Mariahout
Lieshout/Mariahout - De scouting 
Lieshout/Mariahout maakte op 
zaterdag 22 juni met haar leden 
een uitstapje naar een speeltuin 
en het gilde in Lieshout. Nadien 
ging de groep eten bij Mac 
Donalds, waar zij ook de trekking 
van de loterij hielden.  

De hoofdprijs was een bon om 
onbeperkt tapas te eten, inclusief 
drank voor 4 personen bij restaurant 
De Pelgrim in Mariahout. Deze 
prijs is gewonnen door fam. M. 
v/d Baar uit Lieshout. De scouting 
wenst hen veel eetplezier in 
Mariahout toe.

Ook zijn er diverse andere 
prijzen beschikbaar gesteld 
door lokale ondernemers, te 
weten: 3 bloemenbonnen van 
bloemenspeciaalzaak ‘bloemend’ 
uit Lieshout, een speelgoed 
grasmachine van tuin- en 
parkmachines Erik Barten uit 
Mariahout, gereedschapsets 
van Raaijmakers keukens uit 
Mariahout, een speelgoedgarage 
van garage VKS uit Lieshout, een 
krat gevuld met boodschappen van 
Jumbo Lieshout – Mariahout, een 

tegoedbon van boomkwekerij T. 
Teunisse uit Lieshout en buxushaag 
plantjes van boomkwekerij 
Th. Biemans uit Lieshout. Alle 
prijzen zijn of worden persoonlijk 
afgegeven bij de prijswinnaars.

De scouting wil deze mensen 
hartelijk bedanken voor het 
belangeloos beschikbaar stellen 
van deze prijzen. Daarnaast 
bedanken zij alle mensen die loten 
gekocht hebben. Er is hiermee ruim 
€1.300,- opgehaald. De scouting 
kan dit goed gebruiken nu de 
nieuwe accommodatie in zicht is. 

Scouting Lieshout/Mariahout 
wenst iedereen een heel fijne 
vakantie toe. Het nieuwe seizoen 
begint weer eind augustus/begin 
september, hoogstwaarschijnlijk 
met een nieuwe blokhut.

Duivenakker 1a    Aarle-Rixtel     06-24777416      www.belkumbikes.nl

Freestyle bmx 
diverse kleuren 

van 199,- voor 
€129,-

Wij zijn 
gesloten  van 

26 juni 
t/m 17 juli

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl Om nog beter aan de wensen van de klant te voldoen zoeken 

wij ZZPers in alle technische disciplines.

www.vemso.nl              0654660540

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren
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Het is voor de dertiende keer dat het 
beachvolleybaltoernooi plaatsvindt. 
“Tussendoor is het een paar jaar niet 
doorgegaan en het is ook een keer bij 
de tennisvereniging geweest. Nu is 
het weer voor de derde keer op het 
Heuvelplein. Het zijn gewoon twee 
heel gezellige dagen”, aldus één van 
de organisatoren Bart Delpeut. En dat 
is te merken: de zomerse muziek galmt 
over het Heuvelplein, er wordt fl ink 
wat afgelachen en er wordt vooral 
vriendschappelijk, maar toch fanatiek 
gespeeld. Ook de beachparty op 
zaterdagavond bij café Thuis mag niet 
ontbreken. Bart: “Die avond maakt 

het weekend helemaal compleet. Erg 
gezellig altijd.”

Het Bedovo Beachtoernooi is ook voor 
de kas van de vereniging een prima 
evenement. “Naast dat dit een heel 
leuk evenement is, waarmee wij ook 
als vereniging het seizoen afsluiten, is 
het daarnaast ook fi nancieel een goed 
toernooi voor onze vereniging. Met 
het geld dat we hier aan overhouden, 
kunnen we de contributie voor de 
leden drukken, zodat het ook voor 
hen leuk en rendabel is om te blijven 
sporten bij ons.”

Uitslagen Bedovo Beachtoernooi:
Zaterdag:
Heren Promotieklasse: Superslagerij 
Brouwers
Heren 2e klasse: Beach boys
Dames 1e klasse: Hatse
Recreatie: Oeff!!!
Jeugd: Bedovo MC2

Zondag:
Heren Geoefend: Idem
Heren Ongeoefend: Nog ein/Schilder 
Bert
Mix Geoefend: Unigek
Mix Ongeoefend: Indieenus paart toe

Vervolg voorpagina: Bedovo Beachtoernooi
JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Aarle-Rixtel

Lieshout

Reacties;
Jurgen Sibon: Hier bestelde ik vroeger wel eens een rookworst (als ik aant vissen was) 
dan kwam ie met een pannetje naar buiten, schepte wat water uit het kanaal in het 
pannetje, ging weer naar binnen en daar werd de rookworst in warm gemaakt!
Annie Aarts Anne Wittebol-Aarts: Gadver..Jurgen Sibon..en dat at jij op?
Jurgen Sibon: Ach ja die rookworst zat verpakt in plastic dus dat water kwam niet in 
aanraking met die overheerlijke rookworst haha..(toen nog jong en onbezonnen toch)
Guido van Dooren:Ik weet nog dat ik als kind daar niet langsaf durfde…
Jan Hendriks: Je kon er ook een halve dubbellikker krijgen, d’n Titte brak dan het ijsje 
doormidden.

Reacties;
Chris Ganzewinkel: Dit is Johannes van Lieshout, beter bekend als Hannes Lodder
Harrie Dekkers: Den olieman van de kerkdijk
Liesbeth Eustatia-van Houten: Mooie foto! Kan zo in Van Gogh Museum
Chris Ganzewinkel: Ik heb geen idee wie de credits verdient, ’t lijkt wel portret van Martien 
Coppens

Reacties;
Egidio Verhoeven: Zuster van Duren?
Egidio Verhoeven: is dat onze Gerard?
Bert Verhoeven: Ja alles goed

Foto: Aart Vroegh

Foto: Chris Ganzewinkel 

Foto: Bert VerhoevenMariahout

Beek en Donk

Reacties; 
Hans Vereijken: Wa waar ik vruger knap!
Antoinet Donkers: zwetser
Jennifer Kerkhof: Nie zo zwetse he..

Foto: Truuske Vereijken

In deze rubriek vindt u elke week de highlights van de week van 
de Facebook-pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen 
hebben deze Facebookpagina, waar leuke berichten op worden 
geplaatst en volop wordt gereageerd.

Tommy Wetzel wint Austrian
Junior Open

Uitslagen KBO Bridgeclub 
’t Bedonkske 

Beek en Donk/Salzburg – De 
Austrian Junior Open 2013 vond 
twee weken geleden plaats in 
Salzburg. Dit toernooi is het 
zwaarste Karate jeugdtoernooi 
van Europa.

Aan dit toernooi namen 21 landen 
deel met 1263 deelnemers, 
waarvan een aantal nationale 
selecties uit diverse Europese 
landen. Voor de Beek en Donkse 
Tommy Wetzel was het een 
geslaagd toernooi. Op technisch 
en tactisch gebied lukte alles. 

Na een succesvol internationaal 
karateseizoen heeft Tommy bij dit 
toernooi overtuigend de 1e plaats 
(U14 + 165) behaald. Een mooie 
afsluiting van het seizoen en 
Tommy kan nu gaan genieten van 
een welverdiende vakantie. 

Uitslagen 2 juli van KBO Bridgeclub ‘t Bedonkse uit 
Beek en Donk. 
1.Annie van der Aa/Mia Smits 72,50%. 
2.Corry ter Woerds/Wilma van Diesen 55,00%.
3.Pieta Slaats/Riet van der Linden 55,00%.
4.Diny Biemans/Jos Wouters 54,38%.
5.Lien Meulensteen/Jos Vriens 53,13%.

De volgende zitting is op dinsdag 9 juli, aanvang 
13:30 uur in de ontmoetingsruimte van 
Appartementencomplex de Waterpoort. De ingang is 
aan het Rembrandtplein. Iedere bridger met partner 
is van harte welkom om aan deze bridgedrives deel 
te nemen.

karate

bridgen

Gymclub ‘Ons Genoegen’ uit Lieshout
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MooiLaarbeekkrant
badminton

Kapelstraat 25c, - 5741 CB  Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Gaat u binnenkort uw
zomervakantie boeken?

vergeet dan niet een reis en/of
annuleringsverzekering af te sluiten

Wanneer u meer dan 1 keer per
jaar op vakantie gaat,

informeer dan eens naar onzeinformeer dan eens naar onze
doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor
U voordeliger is

UW ZORG, ONZE BORG

Badminton Club Lieshout nog steeds 
op zoek naar nieuwe train(st)erBC Mixed viert laatste speelavond
Lieshout - Eerder hebben Badminton 
Club Lieshout en trainer Frans van 
Waardenburg besloten om na vele 
leuke, gezellige en ook succesvolle 
jaren uit elkaar te gaan. Om die reden is 
Badminton Club Lieshout op zoek naar 
een nieuwe train(st)er. 

Aan de jarenlange samenwerking tussen 
Badminton Club Lieshout en Frans van 
Waardenburg is dan toch een einde 
gekomen. Het bestuur van Badminton 
Club Lieshout heeft voor ‘nieuw bloed’ 
gekozen en is al enige tijd op zoek naar 
een opvolger van Frans van Waardenburg. 
Liefst wil het bestuur dat die nieuwe 
trainer zijn werkzaamheden zal starten 
bij aanvang van het nieuwe seizoen, dat 
is in augustus 2013. Als teken van het 
‘met wederzijds goedvinden’ uiteengaan 
van de huidige trainer en Badminton 
Club Lieshout hebben beide afgesproken 
dat Frans van Waardenburg net zolang 
aan blijft tot de nieuwe trainer gevonden 
is. Ook zal Frans de vereniging met raad 
en daad terzijde staan bij het zoeken van 
een opvolger: e.e.a. tekent de goede 

verstandhouding die de vereniging en de 
trainer altijd samen hebben gehad.

Badminton Club Lieshout zoekt 
nadrukkelijk een nieuwe train(st)er die 
bij de vereniging past. Die past bij de 
informele organisatie en die past bij de 
wat meer recreatieve gerichtheid van de 
vereniging. Badminton Club Lieshout 
zoekt een train(st)er die de badmintonners 
op een speelse én gezellige wijze wat 
kan bijleren. Hij of zij hoeft daar niet 
gediplomeerd voor te zijn, maar moet 
dit gewoon leuk vinden om te doen. 
Uiteraard moet de train(st)er passen bij 
de groepen en het niveau van de spelers 
aan wie training gegeven moet worden: 
dat zijn zowel jeugdgroepen (op dit 
moment één jeugdgroep) als senioren. Bij 
de senioren zijn dat zowel puur recreatieve 
spelers als competitieve spelers. Kortom, 
de nieuwe trainer van Badminton Club 
Lieshout moet zin hebben om al deze 
badmintonners wat bij te willen leren. 

Badminton Club Lieshout heeft haar 
speelavonden op de woensdag. Om 

18:30 uur beginnen dan de jeugdleden, 
waar de train(st)er samen met de groep 
jeugdbegeleiders de training voor verzorgt 
en begeleidt. Om 20:00 uur komen 
dan de senioren die, op dit moment, 
in één groep trainen van 20:10 uur tot 
21:10 uur. In deze gecombineerde groep 
trainen op dit moment zowel recreatieve 
als competitieve badmintonners. Na 
21:10 uur spelen de badmintonners vrij, 
waardoor de avond voor de train(st)er dan 
afgelopen is. Badminton Club Lieshout 
zoekt nadrukkelijk een nieuwe train(st)
er die past bij de vereniging. Passen 
vindt de vereniging veel belangrijker dan 
badmintonvaardigheden of diploma’s. 
Mocht je interesse hebben in deze 
belangrijke post bij Badminton Club 
Lieshout laat dan iets  weten via info@
badmintonclublieshout.nl

Beek en Donk – Voor zowel de jeugd als 
voor de senioren van badmintonclub 
Mixed was 28 juni de laatste speelavond 
van het seizoen. Zoals gebruikelijk was 
er van alles georganiseerd, maar er 
was nog een reden waarom het een 
bijzondere laatste speelavond was.

Om zeven uur waren alle kinderen 
uitgenodigd voor de traditionele 
apenkooi. Omdat de schoolvakantie 
die middag al is begonnen is de 
opkomst altijd een verrassing. Deze 
keer was de opkomst met 39 kinderen 
fantastisch. Hoe leuk apenkooi is blijkt 
wel als je zowel de kleinsten als ook de 
zestienjarigen super fanatiek door de 
zaal ziet rennen om zo snel mogelijk 
iedereen te tikken. En dat zonder de 
grond te raken. Enkele jeugdbegeleiders 
waagden zich ook op het parcours, maar 
dit is toch echt een ‘jeugddingetje’. Met 
een korte drinkpauze en aan het einde 
een zakje chips zat het er voor de jeugd 
dan echt op.

De senioren beginnen om half negen 
met een paar lekkere potjes badminton 
waarna om half elf in de kantine de 

afsluitingsavond met een kort officieel 
gedeelte in gang wordt gezet. Max 
van Riet en Annie Boetzkes worden 
als beste competitiespelers gehuldigd. 
De bardames van Hans Gerrits worden 
bedankt voor de goede zorgen. De 
winnaar van de Mixed-manager is dit jaar 
Gert Lahaije en iets eerder dan gepland, 
maar op een mooi moment wordt 
Toon Boetzkes gehuldigd omdat hij 25 
jaar lid is van onze vereniging. Na alle 
huldigingen wordt er een lekker buffet 
geopend wat door onze activiteiten 
commissie weer perfect verzorgd is. Het 
is enorm druk en het blijft ook lang druk. 
Zou dat dan te maken hebben met die 
andere reden…

BC Mixed heeft 33 jaar gebruik gemaakt 
van Sporthal d’n Ekker. In die tijd heeft 
de club er veel hoogte punten en ook 
enkele dieptepunten meegemaakt. Met 
veel plezier en mooie herinneringen 
verlaten we deze hal en gaan we vanaf 
16 augustus in de nieuwe sporthal 
opnieuw geschiedenis schrijven.  Kijk 
voor meer foto’s van deze en andere 
activiteiten op www.bcmixed.nl.

De jeugd in actie tijdens de apenkooi

wielersport

Via onze website: www.westho�voegwerken.nl kunt u vrijblijvend een o�erte aanvragen

Molenveld 7  Beek en Donk

Tel: 06-43798589 

www.westho�voegwerken.nl
Nieuwbouw      Gevelrenovatie      Sandwashing      Impregneren

Bij Westhoff kunt u terecht voor alle soorten voegwerk, 
nieuwbouw, renovatie en gevelreiniging. Westhoff 
is gespecialiseerd in Nieuwbouw en gevelrenovatie, 
gevelreiniging, sandwashing en impregneren.

Nieuwbouw en gevelrenovatie
Er worden zowel nieuwbouw als renovatieprojecten 
aangenomen. Om een optimaal resultaat en een lange 
levensduur van onze werken te kunnen realiseren, 
werken wij enkel met A-klasse materialen.

Westhoff Voegwerken is gespecialiseerd in de renovatie 
van gevels en schoorstenen, hieronder te verstaan:
- Uithakken voegwerk (ook stofvrij voegwerk uithakken)
- Sandwashing
- Gevelreiniging
- Nieuw voegwerk aanbrengen
- Impregneren
- Scheurherstel 

Gevelreiniging
Stoomcleanen
Met stoomcleanen wordt uw gevel weer als nieuw. 
Stoomcleanen is de meest simpele oplossing, geschikt 
voor lichte vervuiling als mos, algen en klimop. Water 
wordt verhit tot 145ºC en onder hoge druk (max. 300 
bar) tegen de gevel gespoten. Door de combinatie van 
druk en warmte laat lichte vervuiling los. Vervolgens 
halen we het opgeloste vuil weg.

Graf� ti verwijdering
Graffi ti verwijderen is specialistisch werk. Westhoff 
voegwerken beheerst dit specialisme als geen ander. Met 
behulp van geavanceerde technieken kunnen wij binnen 
no-time graffi ti verwijderen van alle soorten oppervlakken 
zonder deze te beschadigen.

Sandwashing
Gebouwen die vervaardigd zijn met lichtkleurige stenen, 
verliezen binnen  tien jaar hun kleur en uitstraling. 
Om de originele kleur en het mooie aanzicht terug 

te krijgen gebruiken wij het sandwash-systeem:  een 
milieuvriendelijke mineraalreiniging die toegepast wordt 
onder zeer  lage druk (2-5 bar).De combinatie: mineraal, 
lucht en water maakt dit sandwash-systeem zó zacht dat 
zelfs het glas niet beschadigd. Het micro-nevelsysteem 
behoudt de originele structuur van steen en het voegwerk 
en maakt uw gevels als nieuw!

Impregneren
Bij impregneren brengen wij een kleurloze vloeistof 
egaal over de gevel aan. Het impregneermiddel laat een 
ademende fi lmlaag op de gevel achter, waardoor het 
vocht er in pareldruppels vanaf loopt.

Het waterafstotend effect van impregneren zorgt ervoor 
dat uw gevel droog blijft en daardoor niet snel meer 
vervuilt.

Westhoff Voegwerken gebruikt impregneermiddelen 
op basis van siliconen of een waterdragend middel, 
afhankelijk van de soort steen.
Via onze website: www.westhoffvoegwerken.nl kunt u 
vrijblijvend een offerte aanvragen.

Westhoff Voegwerken Beek en Donk advertorial

W.T.C. fi etst Heusden Tocht
Beek en Donk – Een mooie tocht 
over de dijken van de Maas. Via 
Veghel, Berlicum, Kruisstraat en 
Empel fietst de Wieler Toer Club 
naar het vestingstadje Heusden op 
zondag 7 juli. 

Bij de mooie haven wordt een 
pauze gehouden. Hierna vertrekt 
men weer via Vlijmen, Vught, 
St. Michielsgestel, Schijndel en 
Mariahout naar Beek en Donk. Deze 
tocht heeft een lengte van ongeveer 
120 km. In de vakantieperiode zijn 

er op zondag vakantietochten. In de 
weekenden van 15, 22, 29 juli en 
3 augustus vertrekt men om 08:30 
uur vanaf het Heuvelplein. Meer 
informatie over de vereniging is te 
vinden op www.wtcbeekendonk.
nl/zomerprogramma. 
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MooiLaarbeekkrant
(Sport-)Vakantie!
Wetende dat ik 6 weken vakantie 
heb, voel ik me niet echt beschaamd, 
dat anderen er ‘maar’ 3 of 4 hebben. 
Natuurlijk is het niet niks anderhalve 
maand, maar én de  kinderen 
waren er aan toe en ik ook, denk 
ik! Nee, deze keer valt het wel 
mee, zo hectisch waren de laatste 
maanden niet en de musical en het 
kamp verliepen heel voorspoedig, 
niks om je druk over te maken. 
Ook op voetbalgebied geen gekke 
dingen gebeurd, jezelf vrijgespeeld, 
periode behaald, een leuke nieuwe, 
ambitieuze club gevonden, dus 
al met al relatief rustig naar deze 
vakantie toegewerkt en geleefd!
Dit scheelt wel per periode. Op 
andere momenten ben je wel erg 
blij dat je een weekje niet hoeft te 
werken. Alleen die maandagen na 
de vakanties, hè! Dat opstarten, na 
enkele dagen vrij te zijn geweest, dat 
breekt je op, is niet prettig, toch? 
En dat moeten wij leerkrachten 
nota bene wel 5 of 6 keer per jaar! 
(Geintje!) Maar goed, ik weet dat ik 
in totaal wel weer een week op school 
zal zijn, v.w.b. het voorbereiden 
van het nieuwe schooljaar, alles 
zal moeten doorspreken met mijn 
stagiaire en het materiaal weer 
klaar moet leggen en de lessen 
moet voorbereiden voor ‘de kids’!  
Verder participeren we weer in een 
voetbalweek, waar we ook met 
144 voetballertjes in de dop, aan de 
slag zullen gaan en wil ik graag nog 
nader kennismaken met mijn nieuwe 
selectie, voordat ik op 1 augustus 
aan de nieuwe voorbereiding van 
het seizoen ga beginnen. En als ik 
dit alles zo vlug op een rijtje zet, dan 
blijven er eigenlijk nog maar enkele 
weken ‘echte’ vakantie over en hoef 
ik me hier al weer helemaal niet 
meer zo druk over te maken. Het 
valt dus allemaal best wel mee met 
die vrije dagen! Nee, waar menigeen 
zich wél de laatste weken druk 
over heeft gemaakt, is die nieuwe 
indeling van onze Laarbeekse clubs! 
Wat zou de KNVB nu weer voor ons 
in petto hebben? Sparta ‘25 heeft 
nog heel eventjes billetjes geknepen 
voor een eventuele plaatsing in de 
zuid1 klasse, maar is nu geplaatst 
in zuid2, met toch weer heel 
gelouterde ploegen zoals Limburgia, 

Venlo, Meerssen , maar ook ploegen 
die wat dichter bij huis liggen dan in 
het Limburgse, zoals Someren, Top 
en Hvch. ASV en Mariahout zijn ‘ 
uit elkaar getrokken’, zullen niet 
meer tegen elkaar strijden, waarbij 
ASV wat meer de Helmondse, 
voetballende tak ‘getroffen’ heeft 
en Mariahout helemaal niet blij zal 
zijn met de ‘ Osse’  inbreng in hun 
klasse als ook met het verlies van 
de ‘kraker’ tegen buurtgenoot ELI, 
maar waarschijnlijk niet te klagen 
heeft over de voetbalkwaliteiten 
van diverse clubs. De onverwachte 
kersverse vijfdeklasser ELI, gaat 
nu spelen in een klasse met maar 
11 teams, die dicht bij elkaar 
liggen qua reistijd en waarbij ze 
ook ondergetekende weer zullen 
tegenkomen, maar dan nu in de 
kleuren van het oranje van Rkvv 
Keldonk! Al met al voel ik en zal het 
ook wel weer een hele enerverende 
vakantie worden, waarbij ik me zal 
moeten meten met de familie op 
wellicht tennisgebied, midgetgolf, 
volleybal, tafeltennis en ‘Jeux de 
Joules’ (gooien met schijfjes i.p.v. 
met ballen). En het gaat hierbij 
dan telkens om de Griekse Open 
kampioenschappen,hè! Dat is 
voorwaar geen kattepis en het maakt 
het spel ook een stuk spannender en 
interessanter! Ook zal er zeer zeker, 
onder het genot van een ‘oussootje’, 
een ‘sex on the beach’ of gewoon 
een ‘Bavaria’, veel over het werk 
en het voetbal gesproken worden. 
Maar één ding is zeker, ieder doet op 
vakantie waar hij of zij zin in heeft 
en dat is nou ook de bedoeling van 
een vakantie! Of het nou actieve 
of passieve dagen worden, of een 
mix van dit, jij moet je er ‘lekker’ bij 
voelen! 
Ik wil dan ook vanachter mijn iPad, 
iedereen een welverdiende en 
zonnige vakantie toewensen, zodat 
we straks er weer met z’ n allen 
tegenaan kunnen en elkaar weer 
heel veel te vertellen hebben!
Geniet ze!                                                                                                          

R. van den Enden

wipschieten

handboogschieten Jubilarissen bij Strijd in Vrede

De Vriendschap wint bij Krijgsman Soranus

8e Wedstrijd van het 50e van Ganzenwinkeltoernooi

Kringwedstrijd Brabants wipschieten

Beek en Donk – Een avond van 
allerlei verschillende prijsuitreikingen, 
een avond van gezellig het seizoen 
afsluiten met een barbecue, een avond 
van een ‘funwedstrijd’, waarbij de 
stukken in het rond vlogen, maar het 
was vooral een avond die in het teken 
stond van twee jubilarissen. Dat was 
de zaterdagavond 29 juni. 

Henk Leenders is 25 jaar lid en Antoon 
Leenders is 40 jaar lid. Uit handen van 
voorzitter Theo de Jong ontvingen 
beide schutters behalve een speldje 
een mini-boogje. Een complete 
recurveboog waar op korte afstand 

zelfs pijlen mee geschoten kunnen 
worden maar dat waarschijnlijk door 
beide heren als aandenken thuis een 
mooi plaatsje zal krijgen. De overige 
schutters keken met jaloerse ogen toe 
hoe Henk en Antoon het boogje met 
standaard opbouwden.
Verder waren er herinneringsmedailles 
voor de jeugdschutters voor de 
inzet en aanwezigheid tijdens de 
trainingsavonden van het afgelopen 
seizoen. Ook waren er medailles voor 
de schutters die gewonnen hadden 
in de regiocompetitie 25meter1pijl. 
Van de laddercompetitie, gestart dit 
seizoen, was de einduitslag bekend. 
Een competitie door Arthur Verschuren 
georganiseerd waarbij de schutters 
elkaar kunnen uitdagen. Wim van den 
Eynden was verrassend als hoogste 
geëindigd op de ladder, een treetje 
hoger dan Stefan Kouwenberg. De 
vrijwilliger en de strijder van het 
seizoen 2012-2013 werden bekend 
gemaakt.  Vrijwilliger van het jaar werd 
Frans Coppens die elke week klaar 

staat om nieuwe maar ook ervaren 
schutters te begeleiden. Junior Mark 
Kanters werd naar voren geroepen als 
strijder van het jaar. Mark die dit jaar 
goed op schot was en bij belangrijke 
kampioenschappen keer op keer de 
derde plek opeiste. 

De uitslag van de eigen competitie 
2012-2013 werd bekendgemaakt door 
Henk Caris, die jaar in jaar uit voor de 
schutters deze competitie bijhoudt. Een 
competitie die bepaald wordt door je 
scores en door je aanwezigheid tijdens 
25meter-wedstrijden uit en thuis. 

Uitslag competitie:
Compound: 1e Stefan Kouwenberg, 2e 
Theo de Jong, 3e Louis van de Zanden
Vierde klasse: 1e Auke Segers
Derde klasse: 1e Martien van Deurzen, 
2e Antoon Leenders, 3e Henk Leenders
Tweede klasse: 1e Wim van den 
Eijnden
Eerste Klasse: 1e Henk Caris, 2e Rita 
Segers

Lieshout – Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus ontving bij haar 
laatste wedstrijd voor de vakantie de 
handboogschutters van De Vriendschap 
uit Mierlo. Er werd geschoten volgens 
het nieuw ingevoerde tellingssysteem, 
waarbij het gemiddelde over de laatste 
drie jaren bepalend was voor het te 
schieten aantal punten.

Voor De Vriendschap gold hier:
Gemiddelde: 192,68. Geschoten: 

209,75. Resultaat +17,07
Krijgsman Soranus:
Gemiddelde: 200,11. 
Geschoten: 195,33. Resultaat -4,78.

De Vriendschap wint met +21,85 
punt en neemt door dit resultaat de 
voorlopige tweede plaats in van het 
totaalklassement. Beste schutter van de 
avond was compoundschutter Twan v-d 
Kruijs met een totaal van 243 punten.
Bij de recurveschutters waren Ad 

Endevoets en Willem Bekx de besten, 
beiden met 230 punten.

De totaaluitslag: 
Ad Endevoets 230; Willem Bekx 230; 
Theo v/d Laar 223; Jolanda v/d Kruijs 
222; Rik v/d Westerlo 221; Paul v/d 
Broek 218; Martien v/d Graef 191; 
Maarten v/d/Elsen 166; Stephan 
Wijffelaars 150; Rita Endevoets 150; 
Toos v/d Graef 98.
Compound: Twan v/d Kruijs 243.

Aarle-Rixtel – Handboogvereniging 
Doele Concordia Welvaren uit 
Erp was op 28 juni op bezoek bij 
Handboogschutterij de Eendracht. 
Zij verschoten de 8e wedstrijd van 
het 50e Ganzenwinkeltoernooi. 
Dit was de laatste wedstrijd voor 
de vakantieperiode en ook de 
laatste wedstrij op het doel aan de 
Bosscheweg. 

Erp was met slechts 4 schutters 
opgekomen en hun resultaat telt 
daarom alleen mee voor het individuele 
klassement. De hoogste schutter 
van de avond werd Toon van Hoof 
van de Eendracht met 230 punten. 
Christ Visser werd met 229 punten 
hoogste schutter van Doele Concordia 
Welvaren. 

Uitslag schutters de Eendracht:
 1. Toon van Hoof      230 
 2. Walter Jansen     224
 3. Frank Schepers      215
 4. Paul van Bakel     196
 5. Jo Maas     176
 6. Michiel Verbakel    169
 7 Arno Donkers     140
 8 Frans Soontiens     125
 9. Harrie Moors     92 (hs)
10. Geert van Ganzenwinkel  82 (hs)

De 9e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi zal 
plaatsvinden na de vakantieperiode. 
Deze staat vooralsnog gepland voor 
donderdag 19 september. Op bezoek 
komt dan HBV Ontspanning uit St. 
Oedenrode de aanvang is 20.00 uur. 

Deze 9e wedstrijd zal verschoten gaan 
worden op het nog te bouwen nieuwe 
doel. 
De komende 2 maanden is men druk 
bezig met het afbreken en verplaatsen 
van het oude doel aan de Bosscheweg 
en het weer opbouwen van het nieuwe 
doel op het terrein achter de Dreef en 
Brandweerkazerne en nabij de blokhut 
van de scouting. 

De verwachting is dat eind augustus 
de trainingen beginnen en vanaf 
september weer verder kunnen met de 
wedstrijden. Het nieuwe bezoekadres 
wordt Lijsterlaan 25 in Aarle-Rixtel. 
Vanaf die tijd zijn belangstellenden van 
harte welkom voor het bijwonen van 
een wedstrijd en/of kennismaking met 
de handboogsport onder het genot 
van een kop koffie of een drankje.

Aarle-Rixtel – Op het mooie ‘Jan 
van Dooren’ gildepaviljoen van 
het Onze Lieve Vrouwe gilde 
is op zondag 30 juni geschoten 
om de beschikbare prijzen van 
de Kringwedstrijd Brabants 

wipschieten. 29 Schutters uit kring 
Peelland deden hier aan mee. 

De schutters uit Laarbeek 
presteerde slecht op deze dag en 
moesten hun meerder erkennen 

in de schutters van Lierop en 
Someren. De 3e prijs personeel is 
voor Ruud Mijnsbergen van het 
sint Servatius gilde uit Lieshout. 
Vrije Hand 5e Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde 
uit Aarle-Rixtel. 1e puistprijs Tonny 
Gevers sint Antonius gilde 
Beek en Donk. 3e puistprijs voor 
Toon Pennings Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel. 4e en 7e 
puistprijs Huub v/d Heuvel Sint 
Leonardus gilde Beek en Donk. 
5e Bertus van Rixtel Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel.

De volgende vrije wedstrijd 
Brabants wipschieten is op 14 
Juli wederom op het “Jan van 
Dooren” gildepaviljoen van 
het Onze Lieve Vrouwe gilde. 
Aanvang 13:00 uur. Wilt u ook 
een keer kennis maken met de 
schietsport?Belangstellenden zijn 
van harte welkom op het ‘Jan van 
Dooren’ gildepaviljoen om een 
wedstrijd mee te maken op deze 
zondag.

De schutters in actie op de diverse onderdelen schieten

Henk Leenders (l) en Antoon Leenders (r)

E V E N E M E N T E N
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

4 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek
KPJ terrein, Heereindsestraat 8,

 Beek en Donk 

4 juli 2013
Cowboy Billie Boem en de indiaan 

koken er op los
Openluchttheater, Mariahout 

4 juli 2013
Big Band treffen

Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

 5 - 7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festivalterrein de Aa, Beek en Donk 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

10 juli 2013
Concertitie OverdagsEnsemble 

Laarbeek
Terras Pannenkoekrestaurant PLUK, 

Beek en Donk 

11 juli 2013
Met Stip, Hippe Gasten

Openluchttheater, Mariahout 

14 juli 2013
Vrije wedstrijd Brabants 

Wipschieten
Jan van Doorenpaviljoen (nabij het 

Hagelkruis), Aarle-Rixtel 

15 juli 2013
Bijt-ie in je bil, Ageeth de Haan
Openluchttheater, Mariahout 

18 juli 2013
Zonder vingers, Cees en Cees
Openluchttheater, Mariahout
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MooiLaarbeekkrantEvenementen

Natuurlijk kunt u voor al 
uw dagelijkse 
boodschappen bij 
Jumbo Lieshout terecht.


