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Vliegtuigspotters zien ze een beetje ‘vliegen’

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

Beek en Donk - Marcel van de 
Molengraaf uit Beek en Donk 
heeft een bijzondere hobby: 
Hij spot vliegtuigen. Maar wat 
doet een vliegtuigspotter nou 
eigenlijk?  Met deze vraag in 
het achterhoofd, interviewde 
De MooiLaarbeekKrant  Marcel. 
Locatie: de parkeerplaats aan 
de Spottersweg bij Eindhoven 
Airport.

Parkeerplaats aan de Spottersweg
De parkeerplaats is deze morgen 
matig bezet. “Voor mij wordt het 
vandaag wel degelijk interessant”, 
lacht Marcel optimistisch. “De 
ATLAS Boeing 767 type 300 gaat 
hier straks opstijgen en de DHL 
Airbus 300-600 gaat hier landen. 
Beide vliegtuigen zie je maar zel-
den op Eindhoven Airport.”

Marcel van de Molengraaf
Marcel, 39 jaar oud, woont in de 
Lijsterlaan in Beek en Donk. Op 
zijn 18e kreeg hij een ernstig ver-
keersongeluk. “Eigenlijk zou ik de 

rest van mijn leven in een rolstoel 
moeten zitten”, zegt hij. Wonder 
boven wonder knapte Marcel 
toch op, maar, ondanks verschil-
lende pogingen daartoe,  heeft 
hij nooit meer een plekje kun-
nen vinden op de arbeidsmarkt. 
Toen zijn vrouw door een tumor 
overleed, kwam hij alleen thuis te 
zitten met de zorg voor drie kin-
deren. Plotseling roept Marcel ver-
schrikt: “De DHL Airbus”. Nog net 
op tijd heeft hij zijn fototoestel in 
de aanslag, als de reusachtige gele 
Airbus van DHL, rakelings over de 
Spottersweg scheert om even later 
veilig te landen.

 “Eigenlijk zou ik de rest 
van mijn leven in een 

rolstoel moeten zitten”

Wat is een vliegtuigspotter
“Dat was op het nippertje”, zucht 
Marcel. terwijl hij de gegevens 
van de Airbus in zijn notitieboekje 
opschrijft. “Een vliegtuigspotter 
is eigenlijk niets anders dan een 
verzamelaar”,  zegt  Marcel. ”Hij 

verzamelt nummers van vliegtui-
gen.” Marcel heeft  zo’n 4000 
verschillende nummers verzameld. 
Iedere week is hij wel een uurtje 
bij Eindhoven Airport te vinden, 
maar hij spotte ook in New York, 
Frankfurt, München en Barcelona. 
“Die laatste was het gemakke-
lijkst”, grinnikt Marcel. “Liggend 
op het strand kwamen de vliegtui-
gen, op twintig meter hoogte, zo  
over je heen vliegen!”

Verder is een vliegtuigspotter geïn-
teresseerd  in details. Vliegtuigen in 
afwijkende  kleuren, een ander let-
tertype, een andere reclamebeschil-
dering. “Dat fotografeer ik dan”, 
zegt hij terwijl hij zijn keukentrapje 
bij het hek neerzet, want hij heeft 
inmiddels vanuit zijn ooghoeken 
gezien dat de ATLAS Boeing 767-
300 klaar staat om op te stijgen.

‘Vliegtuigen kijken’
Als kind werd Marcel door zijn ou-
ders wel eens meegenomen naar 
Schiphol. “Vliegtuigen kijken”, 
noemden ze dat toen. Het enthou-
siasme waarmee kijkers elkaar aan-
spraken over wat ze zagen maakte 
toen al grote indruk op Marcel. 

Later schafte hij een fototoestel, 
keukentrapje, verrekijker en no-
titieboekje aan. Meer heeft een 
enthousiaste vliegtuigspotter niet 
nodig. “Verzamelaars en vlieg-
tuigspotters hebben vaak dezelfde 
tic”, zo gaat Marcel verder. “Ze 
zien ze vaak  een beetje vliegen”., 
lacht hij met de nodige ‘zelfspot’.

Spottersnetwerken
Regelmatig meldt zich een 
collega-spotter met de vraag: 
“Staat er vandaag nog iets te ge-
beuren?” Vliegtuigspotters heb-
ben volgens Marcel een hecht 
netwerk. Vooraf zoeken ze op 
internet hoe laat vliegtuigen lan-
den of vertrekken en ze houden 
elkaar op de hoogte. “Je krijgt 
door deze hobby enorm veel 
sociale contacten.”

Tevreden
Na twee uren spotten meldt Marcel 
dat hij tevreden is.  Tussen de be-
drijven door heeft hij kans gezien 
om een 737 van Ryanair te fo-
tograferen met het opschrift ‘UK 
Airport Transfers’. “Die had ik ook 
nog niet”, zo besluit hij zijn verhaal 
over zijn bijzondere hobby.

Vliegtuigspotter  Marcel van de Molengraaf legt zoveel mogelijk vliegtuigen vast op zijn fotocamera
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De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

DE HAVENWEG

Sinds de aanleg van de Zuid-Willemsvaart ( 1822-1826) kennen we in Aarle-Rix-
tel de Havenweg. De Havenweg loopt langs de oostkant van het kanaal, zowel 
aan de noord- als aan de zuidkant van de Aarlese brug. Aanvankelijk lag er bij de 
Aarlese brug inderdaad een haven. Maar deze werd in de loop van de twintigste 
eeuw gedempt en werd de kade gelijkgetrokken met de rest van het dijklichaam. 
De Havenweg heeft echter de meeste bekendheid gekregen door het café annex 
winkeltje van Tidder van den Bogaard, beter bekend als Tid de Smed. In hoeverre 
Tid ooit daadwerkelijk op het aambeeld heeft geslagen is de vraag, hij was echter 
wel een telg uit een echte smedenfamilie. In de loop van de jaren 60 kreeg Tid 
steeds meer klandizie van jongeren, die zich onder de naam FAX hadden gegroe-
peerd. Weldra heette Tid zijn café ‘Het Trefpunt Fax’. De jongeren gedroegen zich 
als een soort lokale ‘provo’s’ en Tid mocht dat soort jongens wel. Want diep in zijn 
hart was ook Tid een provo ... met zijn eigen opvattingen en leefregels. Verderop 
stond destijds de kunstmolensteenfabriek van de gebroeders Jaspers, die eerder 
aan de Bosscheweg en aan de Kannelustweg was gevestigd. Tot in het midden 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw draaide het fabriekje op volle toeren. Van-
wege het wegvallen van de molencultuur was het gedoemd te sluiten.

Overigens wil ik hier nog iets rechtzetten: in een eerder aflevering van deze ru-
briek noemde ik het jaartal 1935 als zijnde het jaar dat hun vroegere standerdmo-
len aan de Bosscheweg werd gesloopt. Echter deze molen is al in 1920 afgebrand. 
Behalve de kunstmolensteenfabriek was er tot aan 1906 aan de Havenweg nóg 
een bijzonder bedrijf gevestigd, namelijk de klokkengieterij van Petit en Fritsen. 
Dat pand staat er nog steeds en heeft ook nog steeds de welluidende naam 
‘Nieuw-Rixtel’, een naam die je - samen met het prachtige familiewapen van de 
klokkengieters - tegen de zijgevel in reliëf ziet afgebeeld. Dit pand werd overigens 
voor een belangrijk deel opgebouwd met materialen van het kasteel van Rixtel, 
het Guldenhuis, dat in 1877 door de familie Fritsen werd aangekocht. Richting 
sluis 7 vind je aan de linkerkant nóg een prachtig pand: Huize Peterhof, gebouwd 
in de tweede helft van de 19e eeuw. Een prachtig rijk versierd monumentaal pand 
in wit pleisterwerk.
Last but not least mag ook onze prachtige passantenhaven niet onbenoemd blij-
ven, waarmee de naam ‘Havenweg’  opnieuw de juiste inhoud heeft mogen 
krijgen.

Henk van beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

De Havenweg

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Anna van Dijk - Verbakel

Dankbetuiging

Jan van Dijk
Mia en Marcel
Leni en Rob
Theo en Michelle

Hans en Marianne
Wilfried en Caroline
en kleinkinderen

Wie herkent hem?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier vol-
gende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen di-
verse reacties binnen:
 
Ik denk dat het Isidoor Rooijakkers uit 
Aarle-Rixtel is. 
Groetjes B. Meulendijks.

Deze persoon is Isidoor Rooijakkers.
Vr. groet, Bernard Donkers

Dag Redactie, Ja, dit is Isidoor (Rooijak-
kers) in hippy-uitdossing. Ooit wever 
bij Raijmakers/Helmond, daarna hove-
nier samen met zijn broer Arnoldus. In 
1953 (ik was 15 jaar oud) zag en hoorde 
ik hem voor het eerst als conférancier, 
tijdens de jaarlijkse teeravond van de 
harmonie; er volgden nog vele jaren. 
Hij was tamelijk introvert, had een groot 
waarnemingsvermogen: na de ‘nodige’ 
biertjes stortte hij veel van zijn inhoud 
uit over de toehoorders. Hij dichtte vele 
verzen die zijn waarnemingen verrieden. 
Unne moije Mens, dè waar ut. 
Piet van Wetten, Aarle-Rixtel

De man op de motor is Isidoor 
Royakkers  ook wel de man met de bakfiets. Ik ben een achternicht van hem.
Lea Manders-Royakkers

De man op de foto is Isidoor Royackers. Hij woonde vroeger in het Kapelpad 3. 
Anjette Heesakkers

Historische beelden

Op de foto van vorige week kwamen di-

Ik denk dat het Isidoor Rooijakkers uit 

Een woud aan verkeersborden
Aan verkeersborden in 

Laarbeek geen gebrek! De 
wandelpaden bij de vijvers 

Berkendijkje - Lieshoutseweg 
zijn geasfalteerd. Door een 
woud aan verkeersborden 

wordt men hier op gewezen.

Ingezonden door: 
Nan Versteegen

Een woud aan verkeersbordenEen woud aan verkeersborden

Mooi Gespot

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl
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Ambitieuze Rachel (10) schittert in hoofdrol 
musical op Theaterfestival Boulevard

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

DE BORRELBOX

Eisenbahnscheinbewegung
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Mijn voorliefde voor de Duitse taal is 
ontstaan tijdens mijn lessen Duits aan 
het Carolus Borromeus College onder 
leiding van Bert Kuijpers (ja inderdaad, 
de enige echte). Nu is het niet altijd 
gemakkelijk om liefhebber van de taal 
van Thomas Mann en Beethoven te 
zijn. Zelfs het meest romantische en 
liefdevolle gedicht wordt door veel 
mensen voorgelezen alsof het nog 
steeds oorlog is. Nu is het waarschijn-
lijk ook wel gemakkelijker om bij de 
Spaanse taal aan cocktails, zon, zee 
en strand te denken dan wanneer je 
de taal van onze oosterburen hoort. 
Maar toch, ik blijf een absolute voor-
stander van de Duitse cultuur en taal. 
Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden 
van mooie woorden en zegswijzen 
om de Duitse taal de hemel in te 
prijzen. Ik heb er een paar gevonden. 
Eisenbahnscheinbewegung is het 
principe dat je in een stilstaande trein zit 
en de trein naast je al begint te rijden. 
Eisenbahn is spoor. Scheinbewegung is 
een schijnbeweging. Oftewel een schi-
jnbeweging op het spoor. Alleen heeft 
het Nederlands daar geen echt woord 
voor. Het Duits heeft nog zo’n 
woord: Waldeinsamkeit. 
Dat is het gevoel dat 
je krijgt wanneer je 
helemaal alleen 
in het bos bent. 
Niet een bang 
gevoel, maar 
juist een prettig 
gevoel. Je kunt 
die woorden even-
tueel wel letterlijk 
vertalen, maar ze 
bestaan eigenlijk niet 

in het Nederlands. Daarnaast is het niet 
te hopen dat u aan hippopotomon-
strosesquippedaliofobie lijdt, als u zich 
bezig zou houden met Duits. Dat is 
namelijk de angst voor lange woorden. 
En Duitsers staan erom bekend dat ze 
veel dingen aaneenschrijven. Rode wijn 
wordt bijvoorbeeld Rotwein, gebak-
ken vis wordt Backfisch. Onlangs was 
er sprake dat het langste Duitse woord 
zou dreigen te verdwijnen. Dat woord 
is Rindfleisch-etikettierungsüber-
wachungsaufgabenübertragungsgesetz. 
Dat is een wet, die nu door de Europese 
wetgeving dreigt te verdwijnen. En als 
u niet echt iets geeft om de Duitse taal, 
bedenk dan dat u ook van de Duitse 
cultuur kunt genieten zonder de taal 
te kennen. Zoals op de Oktoberfesten 
in München. Natuurlijk kun je die ook 
bezoeken op het Heuvelplein in Aarle-
Rixtel. Maar in Beieren zijn ze wel iets 
indrukwekkender. Eins, zwei, g’suffa.
Ten voordele van de Duitse cultuur zou 
ik af willen sluiten met een anekdote 
die Bert Kuijpers vertelde tijdens een 
van zijn lessen: We gingen met de klas 
naar Aken en tijdens de voorbereiding 

vroeg een vader van een leerlinge: 
“Waarom neemt u mijn 

dochter mee naar het land 
van Hitler?” Iedereen 

was verbaasd en 
verstomd. Ik zei: “Ik 
neem uw dochter 
niet mee naar het 

land van Hitler, maar 
naar het land van 

Goethe, maar die zult u 
wel niet kennen.”

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

Redacteur: Suzan Mulder

Mariahout - De 10-jarige Rachel van de 
Burgt uit Mariahout vertolkt de kinder-
hoofdrol in het toneelstuk ‘Reuzen’ van 
Theater Artemis tijdens Theaterfestival 
Boulevard in Den Bosch. Samen met 
bekende acteurs van onder andere de 
serie ‘Penoza’ staat zij twee avonden 
op de planken in de bijzondere set-
ting van de zandverstuiving Nulandse 
Heide.

Rachel was nog geen 4 jaar oud toen 
ze voor het eerst mocht figureren in 
een voorstelling van Toneelvereniging 
Mariahout, waarin ook haar moeder 
Antoinet meespeelde. Tijdens die voor-
stelling kreeg ze het theatervirus te pak-
ken. “Maar ik moest wachten tot ik kon 
lezen, voordat ik mee mocht doen met 
de toneelcursus”, vertelt Rachel. “Nu 
heb ik al in een paar kindervoorstellin-
gen meegespeeld. Afgelopen voorjaar 
nog in Floddertje. Ik vond het nog zo 
lang duren voordat de nieuwe cursus 
in september weer begint, waarop de 
regisseuse beloofde iets te zoeken voor 

in de zomer en zo hoorden we van de 
audities van Theater Artemis.”

‘Reuzen’ is een toneelstuk over jonge 
ouders die worstelen met hun om-
vang en verantwoordelijkheid. Rachel 
vertolkt de rol van de dochter van de 
‘gehandicapte reus’. De volwassen ac-
teurs zijn Gijs Naber, Anneke Sluiters 
en Raymond Thiry, bekend van onder 
andere ‘Penoza’. “Maar dat zijn series 
voor volwassenen, dus Rachel kent ze 
niet echt. Dat was ook beter voor haar 
zenuwen”, laat haar moeder weten. 
“Nu was het een half uurtje kennis-
maken en toen was het ijs gebroken. 
Iedereen is heel erg aardig voor haar 
en de begeleiding voor de kinderen die 
meedoen is perfect geregeld.”

 “Ik moest wachten tot 
ik kon lezen, voordat ik 
mee mocht doen met 

de toneelcursus”

Deze week wordt een spannende 
week voor Rachel en haar ouders. Er 
komt een filmploeg bij hen thuis voor 
een verslag achter de schermen, er 
staan nog enkele repetities en de ge-
nerale repetitie met publiek gepland 
en dan volgt op zaterdag Rachels 
eerste voorstelling. Na de zomerva-
kantie gaat Rachel naar groep 8 van 
de Bernadetteschool. Maar ze weet 
al precies wat ze daarna wil: actrice 
en regisseuse worden. “Dan kan ik 
steeds andere personages spelen, an-
ders dan ik zelf ben. De ene keer heel 
boos en dan weer heel blij. Ons mam 
en regisseuse Michelle van Daalhoff 
van de toneelcursus zijn mijn voor-
beelden.”

Rachel is te zien op zaterdag 8 en dins-
dag 11 augustus om 21.15 uur op de 
Zandverstuiving Nulandse Heide en 
op zondag 16 augustus om 19.15 uur 
op televisie (NPO2), waar een verslag 
van het festival wordt uitgezonden. 
Meer informatie over de voorstelling 
en toegangskaarten is te verkrijgen 
via: www.festivalboulevard.nl.

Fotograaf: John van de Burgt 

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Shambhala
Yoga Centrum

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

Cortenbachstraat 130 Helmond
06 20667417 www.shambhalayoga.nl

Beek en Donk – Op het oude terrein 
van basisschool De Raagten worden 26 
nieuwe woningen gebouwd. Reuvers 
Projectontwikkeling BV uit Oss gaat 
deze woningen maken. Mogelijk komen 
hier in een later stadium nog 8 huizen bij. 

De projectontwikkelaar wil 14 
tweekappers en 12 rijwoningen 
in het Donkse cluster realiseren. 
Daarnaast gaat de gemeente 
Laarbeek zelf ook nog vier kavels 
in het gebied uitgeven. 

Reuvers Projectontwikkeling BV 
betaalt de gemeente 1,1 miljoen 
euro voor de betreffende gronden. 

26 nieuwe woningen op oude terrein ‘De Raagten’
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Vrijdag 7 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
eucharistieviering

Zaterdag 8 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: André Leenders 
(mged), Adriaan Leenders (mged), Jan en Ida 
van de Gevel-Slits, Jan Schevers- Schepers 
(mged).

Zondag 9 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Maria de Kleijne–
van Vijfeijken (par), Overleden ouders van 
Rixtel, Bertus en Frits(sterfdag vader/fund) 
Overleden ouders Timmers–Bunthof, Antoon 
Kerkhof, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch 
(mged), Jacobus Manders (fund), Jo Manders-
Maas, Marietje Manders, Jan van de Kam 
(mged).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Harry den 
Burger, Harrie van den Boomen, Gerarda van 
Melis en Hendrika van der Horst, Liza en Anna 
Raaijmakers.

Maandag 10 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 11 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 12 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

14.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
KBO viering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intentie in deze viering voor Overleden familie-
leden Van de Laar-Wienforth

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 13 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
7-13 augustus 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Mariaviering gezamenlijke KBO’s Laarbeek

Harmonie De Goede Hoop houdt oudijzeractie

Bekijk het Smits-orgel op de Nationale Orgeldag 

Mariahout- De jaarlijkse Mariaviering 
van de gezamenlijke KBO’s uit 
Laarbeek wordt gehouden op woens-
dag  12  augustus in Mariahout.
 

De viering heeft aanvang om 14.30 
uur met Pastor Arie Wester. De zang 
wordt deze keer verzorgd door het 
Dameskerkkoor St.Leonardus uit 
Beek en Donk. Bij goed weer is na de 

viering een processie door het park. 
Aansluitend wordt bij het theater een 
kop koffie aangeboden. Bij slecht weer 
staat de koffie klaar in de grote zaal 
van Restaurant de Pelgrim.

Aarle-Rixtel – Bij Harmonie De Goede 
Hoop in Aarle-Rixtel is het mogelijk 
om op zaterdag 8 augustus weer oude 
metalen in te leveren. Tussen 9.00 en 
11.00 uur kunt u daarvoor terecht op 
het terrein tussen de Boerenbond en 
Grandcafé Stout aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar 
dan aanwezig om de materialen in 

ontvangst te nemen. Alle soorten oude 
metalen zijn welkom. Daarnaast ook 
elektrakabels, witgoed en oude com-
puters. Indien uw spullen te zwaar of 
te omvangrijk zijn om ze te brengen, 
dan komen zij ze die dag na 11.00 uur 
ook graag ophalen. Bel daarvoor met 
Willem Verhoeven, tel. 06-38900299. 
Grotere partijen komen ze ook graag 
tussentijds wel ophalen. Als u aan het 

opruimen bent en u wilt direct van 
uw spullen af, dan kunt u die depo-
neren op het eerder vermelde terrein 
tussen de Boerenbond en Grandcafé 
Stout aan de Dorpsstraat, op het ver-
harde stukje tussen de platglasbak en 
de beukenhaag. De overige data van 
inzameling dit jaar zijn: 12 september, 
17 oktober, 14 november en 19 de-
cember.

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw 
wordt op de zaterdag van Open 
Monumentendag -dit jaar met als 
thema: KUNST en AMBACHT- de 
Nationale Orgeldag gehouden. Het 
is voor de veertiende keer in succes-
sie dat dit evenement in het gehele 
land wordt georganiseerd. 

De Nationale Orgeldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 12 september. 

Wie dat wenst (jong en oud), kan 
tussen 14.00 en 17.00 uur ken-
nismaken met het prachtige Smits-
orgel (in 1854 gebouwd, dus 161 
jaar oud!) in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel. 
Het machtige instrument kan wor-
den bekeken, bespeeld en beluisterd. 
Een aangename en welluidende ken-
nismaking. Rob Rassaerts, organist 
van de kerk, geeft tekst en uitleg en 

demonstreert de mogelijkheden/de 
eigenschappen van dit monumen-
tale instrument. Allemaal de moeite 
waard, dus iedereen is van harte 
welkom boven bij de speeltafel.

Mededeling: Bedevaart Kevelaer

Ook dit jaar (woensdag 30 september) 
willen we met alle parochianen van 
de parochie Zalige pater Eustachius 
van Lieshout op bedevaart gaan naar 
Kevelaer. Als u wilt kunt u deze datum 
alvast noteren in uw agenda.

Ik zeg u: 
wie gelooft 

heeft eeuwig leven.
Ik ben het brood 

des levens.

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe



Donderdag 6 augustus 2015 5
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Mark van den Heuvel

Lieshout - Zij woonde met haar ou-
ders en haar 13 broers en zussen in 
Australië, hij was net begonnen als 
postbode in Lieshout. Ruim 50 jaar 
later, op vrijdag 7 augustus 2015, vie-
ren ze hun gouden bruiloft. Mien de 
Vocht was nog maar een paar weken 
met haar ouders terug in Nederland en 
woonde op dat moment in Lieshout, 
midden op de route van postbode Jan 
Aalders.

Van Handel via Australië naar Lieshout
In 1953 verhuisde familie De Vocht 
met hun 14 kinderen van Handel naar 
Australië. Ze woonden twee jaar in de 
buurt van Melbourne en vervolgens 
acht jaar in Brisbane. Maar na tien jaar 
Australië kreeg vader De Vocht heim-
wee en besloot het gezien weer terug te 
komen naar Nederland. Ze gingen weer 
in Lieshout wonen, maar toen haar va-
der niet lang daarna overleed, kregen 
moeder De Vocht en de kinderen al snel 
het idee om weer naar Australië te ver-
huizen. Maar dat was buiten de post-
bode gerekend. Jan Aalders werkte nog 
niet lang bij de post, maar “die mooie, 
kleine, bruine meid” uit dat grote gezin 
was hem al opgevallen.

Verlegen
“Hij deed aan verschillende sporten 
en hij was lid van de biljartvereniging, 
maar als het op de vrouwtjes aankwam, 
was hij erg verlegen”, vertelt Mien, nu 
74 jaar oud. “Hij bracht al bijna een 
jaar de post bij ons voordat we elkaar 
voor het eerst spraken. Er zaten in die 
tijd zelfs liefdesbrieven van mijn toen-
malige Australische vriend tussen. 
Maar dat gaf niks, hij sprak toch geen 
woord Engels”, voegt Mien met een 
lach op haar gezicht toe. “De eerste 
keer dat we elkaar echt tegenkwamen, 

was tijdens carnaval 1964. De Raad 
van Elf was bezig met hun jaarlijkse 
kroegentocht en toen zag ik haar in 
Café Slegers, het huidige Café Van 
Lieshout”, herinnert Jan (79). “Het was 
liefde op het eerste gezicht. Er lag een 
zeil over de biljarttafel waar we op za-
ten en we zaten met onze kont in het 
bier, maar daar hadden we op dat mo-
ment geen last van.” Mien vult aan: 
“Ik had hem bij ons thuis uitgenodigd, 
maar hij was zo verlegen, dat hij samen 
met een kameraad langskwam. Ergens 
wel schattig. En vanaf dat moment ging 
het snel. Jan had zusjes die al ruim tien 
jaar verkering hadden, maar anderhalf 
jaar later waren wij als eerste van het 
gezin getrouwd.”

 “Als het op 
de vrouwtjes 

aankwam, was hij 
erg verlegen”

Het geheim
Ze zijn al 51,5 jaar verliefd en al 50 
jaar gelukkig getrouwd, ze hebben een 
zoon, een zorgzame schoondochter en 
twee mooie kleinkinderen. Wat het ge-
heim is van hun langdurige geluk? “Je 
moet goed naar elkaar luisteren en el-
kaar begrijpen, maar elkaar ook vooral 
vrijlaten en jezelf kunnen zijn. En zelfs 
al ben je het niet altijd met elkaar eens, 
het belangrijkste is om vooral geen ru-
zie te maken. En verder gewoon zo veel 
mogelijk tijd voor elkaar vrijmaken. We 
hebben veel gereisd, we slapen graag uit 
en als het goed weer is, gaan we samen 
fietsen of ergens buurten. We zijn gauw 
tevreden met alles en we zijn al blij als de 
zon schijnt. We hebben elkaar en dat is 
toch geweldig?”

Op vrijdag 7 augustus viert het echtpaar 
hun gouden bruiloft in Café de Koekoek, 
deze zondag voorafgegaan door een 
dankbaarheidsmis in Lieshout. “Die 
middag is onze kleinzoon Timo ook jarig, 
dus zo werken we rustig toe naar onze 
grote dag. En dan op naar de zestig jaar.”

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

Huisje boompje beestje 
Bij de uitleg van de rubriek be-
trekt het gezicht van Ronnie een 
beetje. “Een goed verhaal, pfoe. 
Ik weet niet of ik dat heb hoor. 
Misschien moet je wat verder 
in de straat kijken. Ik ben maar 
heel gewoon.” Maar na een 
wat aandringen van de verslag-
gever blijkt dat Ronnie wel de-
gelijk dingen kan vertellen. “Ik 
heb het huis hier zelf gebouwd. 
Met hulp van mijn vader. Hij is 
aannemer en heeft een bouw-
materialenbedrijf hier in Aarle.” 
Ronnie was pas achttien jaar 
toen hij de grond voor het huis 
kocht. Vijf jaar later was het 
klaar en kon hij er met zijn vrien-
din intrekken. “In die vijf jaar 
heb ik elk vrij moment gepakt 
om aan het huis te werken. De 
bouwlieden zelf ook, want die 

hadden allemaal andere klussen 
die ze moesten doen. Dit huis 
was altijd een zijproject. Het 
heeft dus even geduurd voordat 
we erin konden, maar nu wonen 
we hier heel fijn.”

Dorpsmens
Wat Ronnie vooral bevalt aan 
het wonen in Aarle-Rixtel is de 
rust. “Ho, maar dat is niet per 
se alleen in Aarle-Rixtel hoor. 
Ik heb ook een tijd in Beek en 
Donk gewoond en daar is het 
precies zo. Hier in Laarbeek is 
genoeg te doen, maar het is 
wel rustiger dan in de stad. Je 
hebt hier de ruimte. Ik zou niet 
in de stad willen wonen, waar 
mensen hutje mutje op elkaars 
lip zitten.” Een voordeel aan 
de wijk Strijp is voor het jonge 
gezin van Ronnie de weinige 
auto’s die door de straten rijden. 
“Mijn oudste dochter is nu drie 
jaar en kan hier rustig op straat 
spelen. Er komen hier alleen 

auto’s die hier moeten zijn.” Die 
oudste dochter is ook maar wat 
nieuwsgierig naar de komst van 
de twee onbekende mensen die 
met papa in de tuin staat te pra-
ten. Tijdens het gesprek worden 
we nauwlettend in de gaten ge-
houden door twee blauwe ogen 
die net boven de vensterbank 
uitkomen. 

Vakantie
“We gaan dit jaar niet op vakan-
tie”, vertelt Ronnie. “Mijn jong-
ste dochter is vijf maanden oud 
en dat leek ons nog iets te jong. 
We gaan wel een paar dagen 
naar zee en leuke dingen doen.” 
Genoeg tijd dus om ook de rest 
van de voortuin aan te pakken? 
Ronnie lacht: “Ik was niet van 
plan de hele zomer in mijn tuin te 
staan. Dit soort dingen moeten 
gebeuren, maar ik ben niet echt 
een tuinmens.” Oke, de tuin 
wordt dan misschien niet aange-
pakt. Maar Ronnie gaat wel van 

zijn vakantie in Nederland 
genieten. “Als het hier lekker 
weer is, dan heb je het hier 
ook prima.” 

Onze tijd bij Ronnie zit er weer 
op. Hij mag van zijn dochter 
niet te lang stilstaan. “Papa 
moet wel doorwerken”, lacht 
hij. 

De verslaggever van 
MooiLaarbeek duikt de wijk weer in om 
verhalen bij de gewone Laarbeker op te 
doen. Samen met de fotograaf overvallen ze 
vandaag Ronnie Verheijen (31) die op Strijp 
in Aarle-Rixtel woont. Hij staat net de voor-
tuin te schoffelen. 

Effe buurten!

  Ronnie 
Verh

eij
en

 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Boeren Roerbak

1+1 gratisMinneola’s   per kilo    1.79

Bleekselderij  per stuk         0.99

Nectarines        500 gram 0.99  

Ananas                per stuk   0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Galia en/of 

Cantaloupe Meloen

per stuk  0.99

Lieshouts echtpaar viert gouden bruiloft
“Als het op de vrouwtjes aankwam, was hij erg verlegen” “Als het op de vrouwtjes aankwam, was hij erg verlegen”
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Maaltijdsalade: Griekse pastasalade

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 250 gr pasta (penne)

• 1 groente 

bouillonblokje

• 1 komkommer

• 250 gr cherry tomaatjes

• 200 gr feta

• 250 gr zwarte olijven 

zonder pit

• 300 gr geroosterde 

paprika’s (pot)

• Olijfolie

• Beetje peterselie

Breng een pan met een ruime 
hoeveelheid water en het bouil-
lonblokje aan de kook. Voeg de 
pasta toe en kook deze volgens de 
verpakking gaar. Spoel de pasta in 
een vergiet goed koud zodat de 
pasta niet gaat plakken. Halveer 
de tomaatjes en snijd de uitgelekte 
paprika’s in blokjes. Maak de kom-
kommer schoon en snijd deze in 
blokjes. Doe de pasta in een kom 
en voeg de komkommer, tomaat-
jes, olijven en paprika toe. Brokkel 
de feta over de salade en maak de 
salade af met een scheut olijfolie 
en peterselie en breng op smaak 
met peper en zout. Smakelijk! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Sudoku

Woordzoeker

ASPIRANT
BEZORGEN
BEWUSTER
DISCREET
DONDEREN
DUURZAAM
DYNAMIEK
GEWICHT
GRADATIE

IMPOSANT
INDIRECT
JAARGANG
JAPANNER
KEYBOARD
KOELKAST
LICHTING
NOTEBOOK
ONGEPAST

ONGEZOND
PRIKBORD
PRODUCER
QUARTAIR
RIVIEREN
SCHEIDEN
STRANDEN
UITLOPER
VERMOEID

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ASPIRANT BEZORGEN BEWUSTER
DISCREET DONDEREN DUURZAAM
DYNAMIEK GRADATIE IMPOSANT
INDIRECT JAARGANG JAPANNER
KEYBOARD KOELKAST LICHTING
NOTEBOOK ONGEPAST ONGEZOND
PRIKBORD PRODUCER QUARTAIR
RIVIEREN SCHEIDEN STRANDEN
UITLOPER VERMOEID GEWICHT

Very hard

8 6 4

2 5 1 8

1 3 9

2 4 9

3 4

7 9 6

1 9 2

7 4 2 6

6 7 5

Puzzle #113760

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 

info@cooperatietotuwdienst.nl

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek... Veel geluk heeft kleine kater Vivi in 

zijn leven nog niet gekend. Hij is als 
vondeling in onze opvang terecht 
gekomen en was bij binnenkomst 
ernstig gewond aan zijn staart. Helaas 
was deze niet meer te redden en gaat 
Vivi nu staartloos door het leven. 
Inmiddels verblijft Vivi alweer een 
jaar bij ons. Vivi is graag bij je in de 
buurt en spint dan volop, ook geeft hij 

overal kopjes tegen en gaat er lekker bij liggen. Hieraan zien we dat hij heel graag 
geknuffeld zou worden, maar dat laatste stapje naar mensen toe vindt Vivi erg 
spannend. Ontspannen als hij geaaid wordt is voor Vivi nog moeilijk. Vivi heeft 
dan ook een baasje nodig die hem met alle geduld wil laten wennen. Een baasje 
die hem vertrouwen en veiligheid geeft. We weten zeker dat Vivi dan rustig aan 
zal ontdooien en zijn baas er een hele lieve kattenvriend aan heeft. Na zoveel pech 
moet er toch iemand zijn die Vivi een zorgeloze en fijne toekomst gunt? Bent u dat, 
dan ontvangen wij u graag in onze opvang voor een kennismaking met Vivi! Kijk 
op onze site voor meer info, www.voorstegrootel.nl of bel: 0492-381490

Naam:  Vivi          Leeftijd:  2 jaar

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Ruud Verachtert

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Sofi e Doreleyers

€15,00waardebonvoor de winnaar

Poppentheater Benk Janssen
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Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

PER STUK

400 G 500 G 

500 G 

1.5 KG

420 G 

2 STUKS 2 STUKS

0.89
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

9x 200 vel 

2.59

6x 80 g

4.15/kg

1.99
Per 100 g

4.89/kg

0.49

0.5 l

1.50/l

0.75
400 g

3.98/kg

1.59

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALS BEST GETEST

Hollandse 
sperziebonen

Met 5 losse stokjes.

BBQ
groentespiespakket**

300 g

Kaas-ui baguette
300 g

Meergranen baguette

Met 5 losse stokjes. 

Varkenssaté**

6-8 stuks

Gemarineerde grillfakkels**

Galia meloen Braeburn appelen

4.15/kg 4.89/kg4.89/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015  ** Uit de koeling  *** Uit de diepvries

Bron: Stiwa juli 2015

Bron: CosmoGIRL! juli 2015

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Bron: Gezondgids juni 2015

KIJK VOOR MEER BEST GETEST 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Sterk en zacht.

3-laags 
toiletpapier

Lasagne 
Bolognese**

Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

Geconcentreerd 
afwasmiddel

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN*

7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Redacteur: Jac Babin

“Witte gij nog, dat  Prins Claus het stand-
beeld van ‘De Mulder’ heeft  onthuld?”, 
vraagt DeMooiLaarbeekKrant aan Dorus de 
Leest, molenaar van molen De Leest in 
Lieshout. “Jazeker”, antwoordt hij meteen:  
“Dat was op 10 mei 1989. Eén groot feest, 
heel Lieshout en Mariahout waren uitgelo-
pen om Prins Claus te zien!”

Een standbeeld voor ‘De Mulder’
Dorus vertelt dat het standbeeld een eerbe-
toon was van de vereniging De Hollandsche 
Molen, aan alle vrijwillige molenaars van 
Nederland. Prins Claus was beschermheer 
van deze vereniging. Het beeld werd op 
voorspraak van burgemeester van Hout in 
Lieshout geplaatst. Het stelt een ‘mulder’ 
voor die het vangtouw bedient. Zijn blik is 
op de wieken gericht. De vang is de ‘rem’ 
van de molen. Willem Verbruggen, molenaar 
van molen De Korenaar uit Oirschot, stond 
model voor het kunstwerk, dat is ontwor-
pen, door kunstenaar Charles Vergouwen. 

Wachten op Z.K.H. Prins Claus
“De molen stond er op 10 mei ‘ picobel-
lo’ bij”, zo gaat Dorus verder. “Grondig 
gerestaureerd, de wieken versierd met 
de Nederlandse driekleur, de rommel 

opgeruimd, het gras gemaaid. Bij de mo-
len was een grote tent geplaatst, zodat 
genodigden en Z.K.H. Prins Claus na de 
onthulling nog even konden ‘na borrelen’. 
Ook de Molenstraat  was prachtig versierd. 
Lang van tevoren stonden de toeschouwers 
al rijen dik. De harmonie  speelde de suite 
‘Lieshout en zijn molens’. Het gilde stond 
aangetreden voor een vendelgroet. Het 
weer was prachtig en er was  voldoende 
wind.”  Eindelijk draait de zwarte limou-
sine met het bekende AA-kenteken de 
Molenstraat in.

De onthulling
Dorus bleef tijdens de feitelijke onthulling 
en het na borrelen op zijn post in de molen. 
“Het waren de gebruikelijke toespraakjes, 
na borrelen duurde langer”, herinnert Dorus 
zich. In de molen had hij een kort gesprekje 
met Prins Claus. “Hij was hij goed op de 
hoogte van allerlei molenaarstermen”, zegt 
Dorus. Toen de Prins vanuit de molen het 
reusachtige Bavaria-complex ontwaarde , 
zei hij: “Dàt daar, molenaar, dat moet weg, 
dat vangt te veel van jouw wind!” “Toen 
schoten we allebei in de lach”, vertelt 
Dorus, “want we wisten dat dát niet kon.”

Tineke van Hout vertelt desgevraagd, hoe 
zij die dag beleefde. Als echtgenote van de 
burgemeester zag ze hoe de Prins na de 
onthulling , gewoon zijn zelf-meegebrachte 
boterhammetjes nuttigde. “Voor mijn man 
was deze dag bijzonder omdat hij ‘Thieu de 
Mulder’ op zijn sterfbed had beloofd, dat 
molen De Leest, hoe dan ook behouden zou 
blijven. Die laatste wens van Thieu ging nu 
in vervulling”,  zegt Tineke.

Molen De Leest
Vanaf 1907 was de familie De Leest eige-
naar van de molen. In 1975 kocht de ge-
meente Lieshout de molen en werd Dorus 
molenaar. De fijne kneepjes van het mole-
naarsvak had Dorus geleerd van  zijn va-
der. “Misschien ben ik wel de laatste De 
Leest hier op de molen, vertrouwt hij De 
MooiLaarbeekKrant toe. “Maar hoe dan 
ook, ik kijk met veel plezier terug op die 
feestelijke onthulling van ‘De Mulder’ door 
Z.K.H. Prins Claus”, zo besluit Dorus zijn 
verhaal. “Niks gelogen”, voegt hij er nog 
schalks aan toe.

oNtHulLiNg StAndBeEld ‘dE mUldEr’ oNtHulLiNg StAndBeEld ‘dE mUldEr’ oNtHulLiNg StAndBeEld ‘dE mUldEr’ 

onthulling , gewoon zijn zelf-meegebrachte 

was deze dag bijzonder omdat hij ‘Thieu de 
Mulder’ op zijn sterfbed had beloofd, dat 

Molen De Leest
Vanaf 1907 was de familie De Leest eige-

der. “Misschien ben ik wel de laatste De 

ook, ik kijk met veel plezier terug op die 
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Dorpsstraat 92
5735 EG Aarle-Rixtel

info@chaletcouvert.nl
0492-383435

Onbeperkt tafelen vanaf €25,50

Kom gezellig en rustig genieten bij Châlet Couvert 
en proef onze heerlijke Europese en Oosterse 
gerechten, een genot voor uw ogen, neus en tong. 
U kunt onbeperkt één gerecht per willekeurige gang 
bestellen vanuit uw stoel. Als slotstuk voor uw gezellig 
avondje uit kunt u gratis gebruik maken van ons tien 
meter lange grand dessertbuffet met onder andere 
twee chocoladefonteinen, ijsbuffet, vers fruit en 
patisserie.

Prijzen

Ma t/m do €25.50 p.p.
Vr t/m zo €28.50 p.p.
Kids 2 t/m 6 jaar €10.00 per kind
Kids 7 t/m 11 jaar € 17.50 per kind

Châlet Couvert,  

gezelliger tafelen

Opening 7 augustus:

10% korting op gerechten

in de maand augustus

Start nieuw seizoen Scouting Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rixtel 
start dit jaar het seizoen met een open 
dag op zaterdag 5 september van 
13.30 tot 16.00 uur. De scouting heeft 
dan een spectaculaire activiteit. 

Deze spectaculaire activiteit is mede 
mogelijk gemaakt door de goede doe-
len actie van Basisschool de Brukelum. 

Wat deze activiteit is, blijft nog even 
een verrassing. Ook kan je aan allerlei 
andere Scouting activiteiten meedoen, 
zoals een speurtocht door de blokhut, 
kampvuur, spelletjes en nog veel meer.

Het is tevens mogelijk om kennis te 
maken met de diverse groepen bin-
nen Scouting Aarle-Rixtel, zie ook 

www.scoutingaarlerixtel.nl voor meer 
informatie.

Graag nodigt Scouting Aarle-Rixtel 
iedereen uit om een kijkje te komen 
nemen op de open dag. De koffie en 
de ranja staan klaar en natuurlijk wat 
lekkers.   

De voormalige burgemeesters-
woning aan de Dorpsstraat 92 
in Aarle-Rixtel (voorheen Châlet 
Lohengrin) wordt nieuw leven in-
geblazen. In de afgelopen maan-
den is er hard gewerkt in het his-
torische pand. Na een leegstand 
van 2 jaar heeft er van binnen een 
complete metamorfose plaatsge-
vonden en ook de buitenkant is 
grondig aangepakt. Het nieuwe 
restaurant ‘Châlet Couvert’ biedt 
plaats aan ruim 200 gasten en 
opent de deuren vrijdag 7 augustus.
 
Bedrijfsleider Eric Schröer vertelt: 
“Het concept is geheel nieuw. 
Onze gasten nemen plaats aan tafel 
en kunnen onbeperkt tafelen vanaf 
€25,50. Ze maken gebruik van een 
zeer uitgebreide menukaart, be-
staande uit 19 koude gerechten, 

4 soepen en 19 warme gerechten. 
Daarnaast hebben wij een 10 me-
ter lang grand dessert buffet. Dit 
alles voor een vaste prijs per per-
soon (exclusief consumpties). In 
de maand augustus bieden we te-
vens 10% korting op ons menu.”
  
De kleine gasten worden ook ver-
wend bij Châlet Couvert. Er zijn 
voor hen middelaangepaste prijzen 
en een uitgebreide speelhoek, waar 
zij naar hartenlust kunnen spelen 
met verschillende computerspellen 
en ander speelgoed. 
 
Kortom: kom gezellig en rustig ge-
nieten bij Châlet Couvert en proef 
de heerlijke Europese- en Oosterse 
gerechten, een genot voor uw 
ogen, neus en tong. Châlet 
Couvert, gezelliger tafelen!

Châlet Couvert: een genot voor 
uw ogen, neus en tong 

Advertorial

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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Op een avond kwamen mijn bu-
ren na een feestje richting Lliber 
gereden toen ze op een verlaten 
bergweggetje een verdwaasde 
herdershond zagen zitten. Het 
beest bleef midden op de weg 
zitten, duidelijk bezig met een 
zelfmoordpoging. Twee bochten 
verder besloten mijn buren te ke-
ren om te kijken of er misschien 
iets met de hond aan de hand 
zou zijn. Hij zat nog steeds mid-
den op de weg toen mijn buur-
man toenadering zocht. De om 
hulp vragende hondenogen waren 
voor mijn buurman een reden om 
het beest op te pakken en mee te 
nemen. Eenmaal thuis werd het 
beest zorgvuldig geïnspecteerd 
waardoor zijn suïcidale daad wer-
den begrepen. Er zat een touw om 
zijn nek geknoopt wat zó strak zat, 
dat de hond niet meer kon eten of 
slikken. Hij zal gedacht hebben: 
“liever dood in de hondenhemel 
dan levend in deze hellepoel”. 
Vervolgens zat het beest onder de 
korsten en liep flink mank. Later 
bleek dat een achterpoot op drie 
plaatsen gebroken was geweest 
en de botten wild aan elkaar wa-
ren gegroeid. Het was duidelijk. 
Dit beest had een vreselijk hon-
denleven (achter de rug). Omdat 
hij op grondgebied gevonden was 
van het dorpje Llosa-de-Camat-

cho, kreeg de hond de roepnaam 
Camatcho (en bij hondenstreken: 
Kamats)! Doordat de buren Ca-
matcho adopteerden kreeg ik een 
nieuwe buurhond en werd hij een 
nieuw lid van onze zondagse berg-
kamwandelclub. Iedere zondag 
huppelde Kamats achter ons aan, 
knapte zienderogen op waardoor 
zijn trauma gereduceerd werd tot 
een acceptabel punt wat altijd bij 
deze zwaar mishandelde hond zou 
blijven horen. 
Op een zonovergoten zondag-
morgen kwam de wandelclub bij 
elkaar voor een wandeling. Daar-
voor waren we het binnenland 
ingereden, ver van de bewoonde 
wereld vandaan en hoog in de ber-
gen. We hadden proviand bij ons 
alsof we een week zouden blijven 
bivakkeren… maar het was slechts 
bedoeld voor één after-wande-
ling. We troffen andere wandel-
vrienden die hun camper hadden 
meegenomen én een logeerhond, 
want dat zou toch wel héél leuk 
zijn voor Camatcho. Alleen… toen 
de deur van de camper openging 
en Camatcho die hond zag, veran-
derde plots alles in een drama. De 
twee honden vlogen elkaar naar 
de keel! Mijn oplettende buur-
man stak zijn been er tussen met 
de bedoeling de beesten uit elkaar 
te schoppen. Vervolgens werd hij 

door zijn eigen Kamats onbedoeld 
in zijn kuiten gebeten. Het bloed 
spóót eruit. Terwijl de wond werd 
dichtgebonden met schoenveters 
werden de honden uit elkaar ge-
trokken en werd er pijlsnel over-
wogen om een helikopter te bel-
len. Want tja… dáár zit je dan… 
ver van de bewoonde wereld, bo-
ven in de bergen! Het werd uitein-
delijk toch een lange autorit, een 
kuit vol hechtingen en een pick-
nickloze dag. Met buurman en 
Kamats gaat het inmiddels prima 
en wij wandelen nog steeds iedere 
zondag met veel plezier. Adios! 

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

Luchtpost

Camatcho

meegenomen én een logeerhond, 
want dat zou toch wel héél leuk 
zijn voor Camatcho. Alleen… toen 
de deur van de camper openging 
en Camatcho die hond zag, veran-
derde plots alles in een drama. De 
twee honden vlogen elkaar naar 
de keel! Mijn oplettende buur-
man stak zijn been er tussen met 
de bedoeling de beesten uit elkaar 
te schoppen. Vervolgens werd hij 

spanje

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

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

WIN
DEZE EXCLUSIEVE FIETS!

Spaar 10 stempels en 
wellicht stuif jij er straks 

vandoor op deze

Bakery wheels
Dorpsstraat 19 5735 EA  Aarle-Rixtel | T: (0492) 38 59 57
E: info@bakkerijvanbrug.nl | W: www.bakkerijvanbrug.nl

MOOI IN CONTACT
Ik, een gezellige kerel van 21 met verstande-
lijke beperking, ben per direct op zoek naar een 
buddy die de donderdagavonden op mij wil pas-
sen. Het zou leuk zijn als je van gamen, sport-
en en van Mac Donalds houdt. Je kunt contact 
opnemen via email john.tappel01@gmail.com

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

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

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

Tuinstudio Tom – De sleutel tot jouw 
nieuwe tuin. Voor een goed tuinadvies 
of een passend tuinontwerp ga je naar 
www.tuinstudiotom.nl of bel 0646583771

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Jonge poesjes. Gratis af te halen. Tel. 06-
23894746

Op zoek naar een betrouwbare huishoude-
lijke hulp in Lieshout? Zoek niet verder. Er is 
een plaatsje vrij gekomen na de vakantie. Tel. 
06-41946418

GEVONDEN
Zwarte laptoptas van Magicase. Gevonden 
op de Bosscheweg richting Keldonk. heeft 
witte puntjes en roze bloemetjes. Af te halen 
bij kantoor De MooiLaarbeekKrant 

Damesportemonnee gevonden op Hei-
eindseweg in Mariahout (dinsdag 21 juli) 
Tel. 06-53478726

Zwarte Armani horloge gevonden (do 23 juli) 
op het Klaproosplein te Beek en Donk. Eigenaar 
kan zich melden bij kantoor  MooiLaarbeek

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

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

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

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

Gezocht: kortingscheques Goossens wonen en sla-
pen minimale waarde €100,- Mail en ik doe u een 
aannemelijk bod! a.m.vanbeusichem@gmail.com

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

TE KOOP  
Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-neem-
prijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 17, Schijn-
del. 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten

Laatste kans! Kasleegverkoop: diverse aan-
biedingen zomerbloeiers tot 35 %, bloeiende 
lavendel  13cm pot €1,49, stamfuchsias en 
oleanders, Engelse geurende stamrozen €19,95 
A-kwaliteit. Aardbeien- en groenteplanten 
Hedera’s voor tuinafscheidingen Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. Diverse 
aanbiedingen tot 20% korting. Kuip en perk-
planten, stam- en struikrozen. Hedera’s voor 
tuinafscheidingen. Vaste planten, alle soorten 
bomen in containers, laurier. Buxus en taxus in 
alle maten. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode

VERLOREN
Sleutels (ca. 4 sleutels aan ring) verloren in 
Aarle-Rixtel. Zou de vinder contact willen 
opnemen met tel. 06-47379258

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Anouk Vogels � ofi ciat Steffi Gefeliciteerd 

Sjon!

met het behalen van je 
diploma Geneeskunde

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

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

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

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

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

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Wilhelminaweg 3   Beek en Donk  

De maand augustus geven wij
10% korting op onze voorraad
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 6 augustus 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Mobiele snelheidsdisplay
- Laarbeek investeert in duurzame initiatieven samenleving
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Blauwalgen in retentievijver Strijp

Beperkte openstelling gemeentehuis

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Vergaderingen Raadscommissies

AARLE-RIXTEL – Er zijn blauwalgen aangetroffen in de retentievijver Strijp in Aarle-
Rixtel. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. 
Zorg er daarom voor om contact met water van deze vijver te vermijden. De gemeente 
Laarbeek plaatst waarschuwingsborden en de situatie wordt in de gaten gehouden. 

LAARBEEK – Op de woensdagen 12 en 19 augustus vervalt de middag- en 
avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek. Verder is het gemeentehuis 
regulier geopend.

Drank- en Horecavergunning Sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a Beek en Donk
De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan de 
heer Van Gend en de heer van de Rijdt voor het uitbaten van Sporthal D’n Ekker, 
Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 30 juli 2015).

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

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten een exploitatievergunning te verlenen aan de heer Van Gend 
en de heer van de Rijdt voor het uitbatean van Sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a in 
Beek en Donk (verzonden 30 juli 2015).

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Beek en Donk,  plaatsen van een dakkapel  bouwen 31-07-2015
Burg. Seelenlaan 40

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 het team Omgevingsvergunning. 
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Beek en Donk, Burg. Seelenstraat 40 27-07-2015 plaatsen van een dakkapel
Beek en Donk, Ter Lijnden 18 t/m 28 28-07-2015 bouwen van zes woningen
Mariahout, Torrenven 3 30-07-2015 renoveren van bedrijfsruimtes
Mariahout, Ginderdoor 37 31-07-2015 renovatie bijgebouw tot B&B

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Lieshout, Beemdkant 14 29-07-2015 slopen van twee bijgebouwen
Mariahout, Torrenven 3 30-07-2015 gedeeltelijk slopen bijgebouwen
Mariahout, Ginderdoor 37 31-07-2015 slopen van een bijgebouw

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De 
vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. 

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein van dinsdag 
25 augustus:
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Stand van zaken voorzieningsclusters
7. Stand van zaken transities Peel 6.1
8. Voorsteldocument van de portefeuillehouders Wmo/Jeugd/BMS t.b.v. benodigde 
 besluiten rondom voorbereiding overdracht en aansturing GR Peel 6.1
9. Invoering van een beloningssysteem voor buurten
10. Ter kennisname de jaarrekening 2014 van de Atlant Groep en de zienswijze van 
 de gemeen-teraad op de begroting 2016-2017 van het werkbedrijf Atlant De Peel i.o.
11. Motie PNL Groot onderhoud sportvelden
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein van 
woensdag 26 augustus:
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Presentatie duurzame verstedelijking
7. Stand van zaken Eindhoven Airport naar aanleiding van advies Alderstafel
8. Stand van zaken bouwplannen
9. Stand van zaken Noordoost Corridor
10. Verzoek toestemming gemeenteraad tot wijziging van de gemeenschappelijke 
 regeling Blink 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda van de vergadering van de raadcommissie Algemene Zaken van dinsdag 
1 september:
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen (o.a. toelichting politiebeleidsplan Oost en 
 werkdruk bij het ambtelijk apparaat)
6. Betrokkenheid raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven
7.    Nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015
8. Nota reserves en voorzieningen 2015
9.  Voorstel tot invulling van de rekenkamerfunctie
10.  Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
 andere werkzaamheden van de raad 2015
11.  Rapportage onderzoek archiefbeheer gemeente Laarbeek 2014
12.  Stichting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis
13.  Invulling taakstellende bezuiniging op politieke ambtsdragers en ondersteuning
14.  Voorstel tot vaststelling wijzigingen begroting 2015 
 (aangehouden in raad van 8 juli jl.)
15. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
16. Rondvraag
17. Sluiting

www.laarbeek.nl 

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

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
Vanwege vakantieperiode geen 
middag- en avondopenstelling

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 31 343332 35

za

vr

do

wo

di

ma

augustus

03 1710

1804 11

05 1912

06 2013

07 2114

02 09 2316zo

01 08 2215

24

25

26

27

28

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:  

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

30
29
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“Ik zou alles weer precies hetzelfde doen, non, je ne regrette rien”

Armand en the Kik op de planken in Openluchttheater Mariahout
Redacteur: Martin Prick

Laarbeek - Armand treedt met de groep 
‘the Kik’ vrijdag 21 augustus op in het 
Openluchttheater Mariahout. “Het is 
toch hartstikke mooi, zojuist weer genoeg 
heerlijk eten ingeslagen en nu lekker van 
het weekeinde gaan genieten”! Aan het 
woord is Herman van Loenhout, beter be-
kend onder zijn artiestennaam ‘Armand’.

Producer
De naam ‘Armand’ krijgt hij toege-
speeld bij zijn vroegere baas Philips in 
Eindhoven. “Op een gegeven moment 
hadden wij als telegrafisten contact met 
Frankrijk en mijn baas meldt zich met ‘Ici 
Antoine’. Ik zeg wa doede nou, gai 
hiet toch 
Toon?”

Toon legt Herman uit dat iedereen zich 
in zijn Franse contacten bij Philips meldt 
met een vertaalde naam. “En Herman is 
Armand geworden”, vervolgt de artiest. 
De toenmalige producer Peter Koelewijn 
wilde graag een artiestennaam voor 
Herman en dat is vervolgens ook Armand 
geworden. Die Peter Koelewijn vertaalde 
ook liedjes, zoals het bekende ‘Where do 
you go to my lovely’. “Dat moest ik dan 
zingen, maar ik vond dat ik het beter had 
vertaald en dat was het einde van de sa-
menwerking. Johnny Hoes wilde zich wel 
voor mij inzetten en dat is een geweldig 
goede zet geweest. Ik vond hem een 
hele goede producer”, vervolgt Armand.

Samenwerking
Zijn eerste lied is ‘En nou ik’, maar dat 
slaat niet aan. De 

titel is overigens nog een keer op last 
van Koelewijn veranderd in ‘Want er 
is niemand’. De groep ‘the Kik’ vraagt 
of ze zijn lied mogen gebruiken en de 
vraag is of Armand dan één couplet wil 
meezingen. Het blijkt, dat de groep de 
teksten erg actueel vindt. “En ik heb 
dat 47 jaar geleden geschreven”, roept 
Armand. Zo begint de samenwerking 
die uitmondt in een nieuwe vinylplaat 
met allemaal nummers van Armand. “De 
groep bepaalde welke nummers en de 
volgorde, maar ik sta op de hoes”, scha-
tert Armand. De plaat wordt zelfs gepre-
senteerd door Matthijs van Nieuwkerk 
in ‘De Wereld Draait Door’. Op dit mo-
ment toert de groep samen met Armand 

door Nederland om de show 
op te voeren. Op 21 au-

gustus wordt het 

Openluchttheater aangedaan en zal het 
protestlied te horen zijn in Mariahout. 
Natuurlijk zal ook zijn ‘Ben ik te min’ 
worden uitgevoerd mèt mondharmo-
nica. 

“Het snuiven van coke 
kostte me twee elektrische 

gitaren in de maand”

Geen spijt
Gevraagd naar zijn drugsverleden 
vertelt Armand, dat hij met het 
snuiven van coke in 1989 gestopt 
is. “Dat kostte me twee  elektrische 
 gitaren in de 

m a a n d 

en dan mag je de prijs van die gita-
ren zelf bepalen! Maar blowen doe 
ik nog wel. Toen ik klein was vertelde 
men mijn ouders dat ik met mijn ern-
stige vorm van astma maar ongeveer 
20 jaar oud kon worden. Op mijn 
19e begon ik met blowen en dat doe 
ik nog steeds. Ik ben het levende 
bewijs met mijn 69 jaar, dat dat spul 
helpt.” Op de vraag of hij nogmaals 
in dezelfde wereld geboren zou wil-
len worden antwoordt hij volmondig: 
“Ja, en dan zou ik alles weer precies 
hetzelfde doen, want ik heb nergens 
spijt van”. Net als de zangeres Edith 
Piaf, die hij zo bewondert eens zong: 
Non, je ne regrette rien.”

hadden wij als telegrafisten contact met 
Frankrijk en mijn baas meldt zich met ‘Ici 
Antoine’. Ik zeg wa doede nou, gai 
hiet toch 
Toon?”

hele goede producer”, vervolgt Armand.

Samenwerking
Zijn eerste lied is ‘En nou ik’, maar dat 
slaat niet aan. De 

in ‘De Wereld Draait Door’. Op dit mo-
ment toert de groep samen met Armand 

door Nederland om de show 
op te voeren. Op 21 au-

gustus wordt het 

vertelt Armand, dat hij met het 
snuiven van coke in 1989 gestopt 
is. “Dat kostte me twee  elektrische 

gitaren in de 
m a a n d 

Piaf, die hij zo bewondert eens zong: 
Non, je ne regrette rien.”

Armand en the Kik treden 21 augustus op in het Openluchttheater van Mariahout

Bedrijf: ORO
Locatie: De Nieuwe Werf, Beek en Donk
Redacteur: Suzan Mulder

Beek en Donk - Midden in een 
woonwijk, aan het Wethouder 
Heinsbergenplein in Beek en Donk, 
staat het gebouw van ORO, locatie 
Nieuwe Werf. Bij binnenkomst val-
len direct de kleurrijke schilderijen 
en kunstwerken op. Billy Verpoort 
(cliënt) en Marjon van de Biggelaar 
(begeleidster) geven een rondleiding 
en vertellen enthousiast wat er op de 
Nieuwe Werf allemaal gebeurt.

De Nieuwe Werf bevindt zich niet voor 
niets midden in een woonwijk in het 
dorp. ORO vindt het belangrijk dat 
cliënten deel uitmaken van hun eigen 
omgeving en een zinvolle bijdrage kun-
nen leveren aan de samenleving. Zij 
blijven dan ook niet binnen de muren 
van het gebouw, maar ondersteunen 
met hun activiteiten ook maatschap-
pelijke doelen in hun woonplaats. 

Werken in de wijk
Iedere dinsdag wordt er door cliënten 
bijvoorbeeld  papier en afval geprikt 
in de omgeving van de Nieuwe Werf. 
Billy werkt vanuit de Nieuwe Werf ook 
één dag in de week bij dierenpark ’t 
Regter Eind in Beek en Donk en één 
dag bij verzorgingshuis Ruijschenbergh 
in Gemert. Hij vertelt enthousiast: “Bij 
’t Regtereind help ik met het schoon-
houden van de weides en het voeren 
van de dieren. Vorige week mocht ik 
helpen met het verplaatsen van de 
schapen. Bij Ruijschenbergh doe ik 
weer heel andere dingen. Daar schenk 
ik koffie, maak een praatje met de 

bewoners en help mee in het verkoop-
punt waar onze creatieve producten 
verkocht worden”. 

Creatief
Billy is veelzijdig en houdt van afwis-
seling. Bovendien is hij heel creatief en 
maakt dan ook deel uit van de crea-
tieve groep op de Nieuwe Werf. De 
groep die op eigen initiatief of in op-
dracht producten en kunstwerken ver-
vaardigd. Deze worden verkocht in het 
verkooppunt Okado, dat zich bevindt 
in het gebouw van de Nieuwe Werf, 
en bij verschillende verkooppunten in 
de regio. Billy laat trots een kunstwerk 
zien, dat hij zelf bedacht en gemaakt 
heeft. “Maar we maken ook naamslin-
gers, geboorteborden en andere leuke 
cadeauartikelen op bestelling”.  

“Wij gaan graag de wijk in om mee 
te doen aan projecten. Wij hebben 
de koeien gemaakt, die in de Wijk de 
Regt geplaatst zijn en in samenwer-
king met kinderen van Kindcentrum 
de Raagten een mozaïekbank, die nu 
bij het Ontmoetingscentrum staat. 
Ook hebben we geëxposeerd in ’t 
Raadhuis, maken producten die ook 
in etalages van winkels neergezet 
kunnen worden en doen mee aan de 
kerstmarkt in de Waterpoort”, somt 
begeleidster Marjon op. Naast de cre-
atieve groep, is er in de Nieuwe Werf 
ook een dienstverlenende en een re-
cyclegroep. 

Welkom
Marjon: “Iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen in ons verkoop-
punt Okado. Voor onze cliënten is het 
erg fijn te merken dat hun producten 

gewaardeerd en verkocht worden. 
Ook de sociale contacten en de werk-
zaamheden in de winkel zelf zijn voor 
onze cliënten heel waardevol. En als je 
oude elektrische apparaten hebt, die 
het niet meer doen, kun je deze bij ons 
inleveren. De recyclegroep haalt ze 
dan helemaal uit elkaar, zodat alle on-
derdelen gerecycled kunnen worden.”

Okado, het verkooppunt van de 
Nieuwe Werf, is open van maan-
dag t/m vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 en 13.30 en 16.00. Adres: 
Wethouder Heinsbergenplein 4, 
Beek en Donk. Tijdens openings-
tijden bent u van harte welkom 
eens binnen te lopen.

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

OP DE KOFFIE BIJ...ORO LOCATIE NIEUWE WERF

Din Bold 19 pt
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OP=OP

OP=OP

= 2.38 per tray

50%
KORTING

Appelsientje 
sinaasappelsap 
hele tray
4x 1 liter
4.75

= 0.85-1.00 per stuk

50%
KORTING

Cantaloupe of 
Galia meloen
per stuk
1.69-1.99

OP=OP

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Alléén op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 augustus 2015

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.



Donderdag 6 augustus 2015 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

NATUURLIJK 
 Mooi Laarbeek

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

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

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

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

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

Les Petits Chanteurs zoekt 
nieuwe muzikanten
Gemert/Laarbeek - Bij het com-
bo van ‘Les Petits Chanteurs’ uit 
Gemert, dat dit jaar het 50-jarig 
bestaan viert, is er een tekort aan 
muzikanten ontstaan. Nu er één 
persoon als drummer is overge-
bleven, is het geen combo meer 
te noemen.

Ook voor de koorleden - waarvan 
diverse uit Laarbeek - zou het fijn 
zijn dat wanneer er mensen zijn die, 
gitaar, basgitaar of keyboard spelen 
een keertje komen kijken en luiste-
ren naar het koor en bij voldoende 
interesse met hen mee gaan doen. 
Met alleen de drum is het niet meer 
compleet wat betreft het combo 
en voor de leden. Met een combo 
met meerdere muzikanten zingt het 
ook beter. Op donderdagavond oe-
fenen zij van 19.00 tot omstreeks 
21.30 uur. Daar zit een pauzemo-
ment inbegrepen.

Het koor zingt een per maand in 
de kerk maar ook in verzorgings-
huizen. 

Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie terecht bij Willy 
van Oorschot, tel. 06-26998202  
of mail BIGWILLY@onsmail.nl.
 

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

Toeval bestaat niet

Als ik ooit een presentatie of 
tentoonstelling heb, krijg ik vaak 
de opmerking: “Het lijkt wel of de 
dieren naar jou toe komen, alsof ze 
je kennen.” Doordat mensen veel 
foto’s achter elkaar te zien krijgen 
die ik van dichtbij genomen heb, 
ontstaat dit beeld. 

Het dicht bij de dieren komen is 
natuurlijk meer een zaak dat ik vaak 
vanuit schuilplekjes werk en dikwijls 
naar een plek terug ga, maar vorige 
week begon ik toch te twijfelen. Na 
een fi kse regenbui ging ik samen 
met mijn vrouw Kitty en onze hond 
een rondje wandelen. 

We kwamen langs de plek waar ik 
de koekoek gefotografeerd had. 
Toen we hier even stopten, hoorde 
ik plotseling de roep van ijsvogels 
en kwamen er twee hevig ruziënd 
rakelings langs ons heen gevlogen! 
Ik keek een ijsvogel die over de 
sloot wegvloog na en zie vanuit 
mijn ooghoek een andere vogel 
voor-bijkomen. Deze gaat aan de 
andere kant van de weg op een 
paaltje zitten en ik kan mijn ogen 
niet geloven. 

De jonge koekoek waarvan ik dacht 
dat hij al vertrokken was zat ons 
daar parmantig aan te kijken alsof 
hij alsnog afscheid wilde nemen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Nu begin ik 
toch te geloven dat de dieren naar 
me toe komen..” 

Het was voor ons allebei in ieder 
geval heel erg genieten van onze 
geweldig Mooie Laarbeekse natuur!

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

Ludieke borden provinciale weg verwijderd

Beek en Donk - De anderhalve week 
geleden door het Bedrijvenkontakt 
Gemert-Bakel geplaatste borden 
met aandacht voor het doorstroom-
probleem bij de Beekse brug in 
Laarbeek, zijn op verzoek van de 
provincie met ingang van heden ver-
wijderd.

Ambtenaren van de provincie waren 
gewezen op de geplaatste borden 
die op ludieke wijze aandacht vroe-
gen voor het verkeersprobleem op 
de route Boxmeer – Gemert – Beek 
en Donk – Nuenen – Eindhoven, ook 
wel de N615 genoemd.
Het Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel 
heeft hierover vorige week don-
derdag goed contact gehad met 
de wegbeheerder van de provincie 
die weliswaar begrip heeft voor de 
manier waarop zij aandacht vragen 
voor de situatie, maar als verant-
woordelijk wegbeheerder kan hij 
het niet toestaan. Vandaar dat het 
Bedrijvenkontakt de borden van de 

provinciale grond heeft weggehaald.

Omdat veel weggebruikers via de 
borden werden herinnerd aan de 
actie rond de verkeersproblemen 
nam het aantal petities op de site 
www.petitiedebrug.nl in korte tijd 
met honderden toe. Vandaar dat het 
bestuur van het Bedrijvenkontakt 
Gemert-Bakel, via de gemeente 
Laarbeek en particulieren langs 

de route, alsnog probeert met de 
borden op zichtbare plaatsen op-
nieuw de site onder de aandacht 
van de weggebruiker te brengen.

Het Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel 
stelt het op prijs u met deze informa-
tie op de hoogte te houden van de si-
tuatie rond de petitie over de Beekse 
Brug.
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Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants meest gezellige 
en complete kookstudio! 

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

TIJDENS DE BOUWVAK 
GEOPEND VAN MAANDAG 

T/M VRIJDAG VAN 08.00 UUR 
TOT 10.00 UUR 

ZATERDAG EN ZONDAG 
GESLOTEN

VANAF 24 AUGUSTUS WEER 
GEWOON GEOPEND
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

‘Spanningen, stress en burn-out kennen geen vakantie’
Laarbeek - Ben Rooijakkers, van 
Contactgroep Laarbeek, houdt 
dinsdagavond 11 augustus de 
maandelijkse bijeenkomst voor 
mensen met stress, overspan-
nenheid, burn-out of andere 
spanningsgerelateerde onge-
makken. De bijeenkomst is in 
het Fransiscushof, op het adres 
Fransiscushof 17 te Lieshout en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 
Deelname is vrij en gratis.
 
Op dit moment zijn veel mensen 
in de ban van vakantie en genie-
ten een gezonde portie vakantie-
stress als er plannen zijn ergens 
naar toe te gaan alleen, samen, 
met gezin en/of bevriende rela-
ties. Daarnaast zijn er veel mensen 
(25%) waar de directe omgeving 
van hen denkt dat ook zij genieten 
van de vakantievoorbereidingen, 
de eventuele reis naar en het ver-
blijf op een bekende of onbekende 
bestemming. 

Dat zijn de mensen die al een hele 
tijd te kampen hebben met een 
verhoogde draaglast thuis, op het 
werk, in gezelschap et cetera. Als 
zij zich gespannen, afgemat, uit-
geblust of op een of andere wijze 
niet lekker voelen, zal de vakan-
tie eerder een extra last zijn dan 

een ontspanning. Vaak hoor je: 
“Vakantie is goed voor je, daar 
knap je van op”. Uit ervaring we-
ten we dat tijdens die vakantie een 
“masker” uitkomst biedt, naast de 
sporadische fijne en leuke momen-
ten met elkaar of anderen. Als je 
daarna weer thuis bent en je om-
geving is weer volop bezig met de 
dagelijkse gang van zaken, zoals 
voor de vakantie, dan val je in een 
groot gat. In plaats van dat er door 
de vakantie een vermindering van 
spanning-/angstklachten heeft 
plaatsgevonden, bouw je ze in een 
paar dagen extra hoog op. Dan 
komt veelal het schuldgevoel over 
dat je niet opgeknapt bent van 
die vakantie, zoals iedereen van je 
verwachtte, maar je nog ongeluk-
kiger voelt. In zulke situaties is het 
prettig te horen van mensen die 
hetzelfde mee maken of hebben 
meegemaakt als jij. Dat anderen 
dezelfde ervaringen hebben en dat 
zij die met je willen delen in een 
informele, warme en mensvrien-
delijke setting.

Praten met lotgenoten helpt zeker
Duizenden mensen maken gebruik 
van de mogelijkheid tot zelfhulp via 
het delen van ervaringen, tips en 
trucs met “reisgenoten”. Waarom 
zou jij dat niet doen? Wij zorgen 
ook tijdens de vakantie periode via 
Contactgroep Laarbeek voor de 
mogelijkheid daartoe. Praten met 
iemand die hetzelfde heeft mee-
gemaakt als jij, helpt je te herstel-
len; makkelijker om te gaan met 
de situatie waarin je leeft; en het 
zonder schaamte weer genieten 
van het leven.

Contact
Wil je meer informatie of voor-
af contact dan kan dat via: Ben 
Rooijakkers, Tel. 06-51915657 of 
mail ben@zelfhulpverbindt.nl. Kijk 
ook eens op de website 
www.zelfhulpverbindt.nl of 
www.zelfregietool.nl als je in con-
tact wilt komen met mensen die 
hetzelfde hebben meegemaakt.

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard
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In gesprek met: Dré Meulendijks
Locatie:  Bloem & Tuin, Nuenen
Redacteur:  Suzan Mulder

Op een prachtig plekje in het bos treffen we 
Dré Meulendijks uit Aarle-Rixtel. Hij staat 
op het tuinevenement Bloem & Tuin om 
naamsbekendheid op te bouwen. Dat lijkt 
gelukt. Het zoemt bijna in het rond onder de 
bezoekers: Tafelz, dat is dé place-to-be. Ook 
door het Eindhovens Dagblad is hij al gespot 
als fris en vernieuwend. 

“Recyclen is hip”
Een half jaar geleden vond Dré zijn eigen 
werkplaats aan de Bosscheweg in Aarle-
Rixtel en begon met zijn bedrijf: ‘Tafelz… 
the industrial way’. “Recyclen is hip en ik 
dacht, dat kan ik ook. Toen heb ik de knoop 
doorgehakt en ben voor mezelf gestart. Ik 
ga regelmatig op zoek naar materiaal dat ik 
kan gebruiken. Dat vind ik overal, van een 
oude haspelfabriek in Duitsland tot adres-
jes in Polen, waar veel gehandeld wordt in 
de overblijfselen van oude fabrieken. Als ik 
iets vind, zie ik vaak meteen voor me wat 
het gaat worden. Of ik vind het zo mooi, 
dan weet ik, dit moet ik bewaren, want daar 
komt een keer iets heel moois uit.” Van al het 
materiaal dat Dré vindt, maakt hij industriële 
tafels en bijbehorende zaken als zitmeubelen, 
kasten en verlichting. Zo ook de stoelen van 
oude kapotte steenkruiwagens die op Bloem 
& Tuin veel aandacht trekken.

Creatief vakman
Dré is een echte vakman. Hij volgde op de 
LTS niet één, maar meerdere opleidingen, 
omdat hij zelf vond dat hij nog niet klaar was 
met leren. Hij vroeg aan de directeur of hij 
verder mocht en nu is hij niet alleen timmer-
man, maar ook schilder en metaalbewerker. 

Die ambachten en zijn jarenlange ervaring in 
de meubelbranche komen hem goed van pas. 
Plus zijn creativiteit natuurlijk. Maar een kun-
stenaar vindt hij zichzelf niet. Wel vindt hij 
het belangrijk, dat zijn creaties goed terecht 
komen. Hij bedenkt en maakt ze zelf of in 
samenspraak met de klant. Dat kan een par-
ticulier zijn, maar ook in bedrijven passen zijn 
industriële meubelen vaak prachtig. Zo heeft 
deelname aan Bloem & Tuin geresulteerd in 
de opdracht om een kookstudio in te richten 
in een oud fabriekspand in Eindhoven.

“Mooi hout en oud ijzer”
“Mooi hout en oud ijzer, daarmee werk ik het 
liefst. Met het bewerken van het staal ben ik 
uren bezig. Het wordt onder andere gebor-
steld en in de lak gezet, zodat het niet verder 
roest of afgeeft. Het hout behandel ik zo min 
mogelijk, maar ook daar ben ik veel tijd aan 
kwijt. Vooral met passen, meten en de juiste 
planken bij elkaar vinden en daar dan weer 
een mooi onderstel bij zoeken. Daar zit mijn 
passie”. En dat is terug te zien in de creaties 
die we op Bloem & Tuin zien staan. Prachtige 

en enorme tafels van oude wagonplanken 
met een onderstel van machineonderstel-
len, bartafels met tractorzittingen als barkruk 
en een enorme oude waterton, die is omge-
bouwd tot barbecue, zijn daar maar een paar 
voorbeelden van.

Om een indruk te krijgen van het werk van 
Dré Meulendijks gaat u naar www.tafelz.nl. 
Of u maakt een afspraak om de werkplaats te 
bezoeken: tel. 06 - 11 51 86 89 of per e-mail: 
info@tafelz.nl.

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

IN GESPREK MET … TAFELZ

Dré Meulendijks

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Met een heerlijke mor-
genzon kon men aansluiten op natuur-
camping de Biezen bij de groep die de 
vlinderwandelingen mee wilde maken. 
Het beloofde een schitterende dag te 
worden. Aangekomen bij de camping 
werden bezoekers warm onthaald 
met koffie of thee en een plakje cake. 
Rekening houdend  met het Brabants 
kwartierke, start de vlinderwande-
ling onder leiding van Kees Boelen en 
Jeanette Renders. 

De groep gaat richting de snelle loop 
om daar vlinders en wat men verder 
tegenkomt te bekijken en vast te leg-
gen op de gevoelige plaat, en te no-
teren voor de tuinvlindertelling. Met 
zwierige slag zwaait Kees Boelen door 
het struikgewas en vangt zo allerhande 

vlinders en insecten om ze vervolgens in 
een potje met een loepdeksel te laten 
bekijken. Als iedereen ze bekeken heeft 
worden ze weer snel vrijgelaten. Ook 
mooie libellen weet Kees te vangen en 
die houdt hij op een speciale manier bij 
de vleugels vast, zodat iedereen volop 
de gelegenheid heeft om kennis te ma-
ken met deze bijzondere dieren. Alles 
gebeurt in een relaxed tempo, want 
elke struik en elk blaadje heeft wel iets 
om over te vertellen. De habitat van de 
vlinders wordt onder de loep genomen 
en even verderop zien ze plotseling een 
ijsvogel voorbij flitsen. Om 13.00 uur 
wordt er even een pauze ingelast om 
een boterham te eten en even bij te 
tanken. 

Om 14.00 uur start de wandeling rich-
ting bloemenweide. Daar treffen de 
bezoekers weer andere soorten vlinders 
en sprinkhanen. Een groot exemplaar 

demonstreert meteen de waarheid van 
de bewering van Kees dat dit een vlees-
eter is, door hem in de vinger te bijten 
tot hilariteit van de groep. Een mooie tij-
gerspin kan de meeste dames niet beko-
ren. De avond begint met het eten van 
overheerlijke pannenkoeken met tuin-
kruiden en eigen geslingerde honing. 

De moeder van Jeanette, Rina staat de 
pannenkoeken te bakken. Ze vinden 
gretig aftrek bij de aanwezige gasten. 
Daarna is het wachten op het donker 
voor de nachtvlinders die tegen het 
doek met lamp worden verwacht. In de 
tussenliggende tijd vertelt Kees dat de 
meeste variëteit en de meeste vlinders 
vandaag zijn geteld op de Biezen. 

Rina en Wim Renders hebben geen 
moment spijt gehad van hun goed 
voorbereide keus om 23 jaar geleden te 
starten met de natuurcamping. “Toen 
was het natuurlijk nog niet wat het 
nu is, maar de voorbereiding was wel 

gedegen. We wisten waar we aan be-
gonnen en welke doelgroep we wilden 
bedienen ”zegt Wim . “Dat ontbreekt 
er nog wel eens aan, en dat is vaak 
een reden waarom campings of andere 
bedrijven failliet gaan. Een goede voor-
bereiding en kennis van je doelgroep is 
essentieel.”

Als het donker is ingevallen, komen 
er mestkevers, huismoeders en andere 
vlinders en insecten met allerlei mooie 
namen op het doek . Het ritueel met de 
loeppotjes herhaalt zich. Een leerzame, 
leuke ontspannen dag met  hartelijke 
gastheren/vrouwen. 

Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel 0492 - 38 13 07

Tijdens de vakantie zijn we normaal geopend

Het team van Kapsalon Astrid
wenst u een prettige vakantie!

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Natuurbeleving bij Eco tourist Camping de Biezen
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SALE

Biezenweg 2a | Beek en Donk | Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl
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PAK JE VOORDEEL!

Heerlijk softijs

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

MooiBoerdonk
Inschrijven voor de buffelrun nog 
mogelijk

Den Hazenpot en gymzaal beperkt open

Boerdonk bruist tijdens het jaarlijks terugkerend Dorpsfeest

Boerdonk - Circa 400 deelnemers 
hebben zich al ingeschreven voor 
de Buffelrun die op zondag 30 
augustus in Boerdonk wordt ge-
houden. De inschrijvingstermijn 
loopt nog tot 16 augustus en de 
organisatie hoort van veel mensen 
dat ze zich nog willen inschrijven. 
Doe dit dan nu, want 16 augus-
tus is de absolute einddatum. Kijk 
ook op www.buffelrun.nl.  

Als je niet wenst deel te nemen aan 
de buffelrun maar je wil het wel 
van dichtbij meemaken, dan kun 
je je ook als vrijwilliger aanmelden 
om mee te helpen. Bij elke hin-
dernis hebben ze toezichthouders 
nodig en ook de inschrijfpost kan 
de nodige vrijwilligers gebruiken, 
evenals het uitreiken van de goody 
bag en op de fruit- en waterpost. 
Het is een wens van de organisatie 
dat met name ook mensen uit de 

regio zich als vrijwilliger voor dit 
evenement aanmelden om het re-
gionale karakter nog eens te bena-
drukken. Houdt er rekening mee 
dat het evenement om 10.00 uur 
begint met het ontvangen van de 
eerste deelnemers en dat de laat-
ste deelnemers pas rond een 16.00 
uur over de finish komen. 

Aanmelden als vrijwilliger kan 
via info@buffelrun.nl. Vermeld je 
naam en telefoonnummer, zodat 
de organisatie in goed overleg 
kan afstemmen. Alvast bedankt. 
Buffelrun Boerdonk: Be there!

Boerdonk – Wegens vakantie is Den 
Hazenpot/gymzaal gesloten tot en met 
26 augustus. Iedereen is weer van harte 
welkom vanaf 27 augustus. Bibliotheek 
’t Leeshuukske is nog tot en met 30 au-
gustus gesloten.

Tijdens de vakantieperiode is Den 
Hazenpot wel geopend voor eten 55+, 
iedere maandag van 12.00 tot 13.30 uur, 
contactpersoon is Cor Biemans, tel. 06-
30660222. Iedere woensdag kan men 
vanaf 10.00 uur bloedprikken.

Kaartclub Creatief
Dankzij de verkoop van vele wenskaarten 
uit de wisselmolen heeft Den Hazenpot 
een nieuw groot koffieapparaat aange-
kocht. Handwerkclubje ‘Creatief’ maakt 
iedere donderdagmiddag wenskaarten en 
de kaarten zijn te koop in de wisselmolen 
welke staat in de recreatieruimte bij de bar. 

Kermis Boerdonk
Dit jaar is het kermis in Boerdonk van vrij-
dag 25 tot en met maandag 28 september.

Programma in en rondom gemeen-
schapshuis Den Hazenpot: 
 - Vrijdag feestavond met partyband  

‘DeHeerenVan’. Door hun interactie 
betrekken zij het publiek bij het op-
treden. Dit zorgt voor verrassende 
unieke momenten. Aanvang: 20.30 
uur.

 - Zaterdag met DJ ‘Mario’, zaal open 
vanaf 20.30 uur.

 - Zondagmorgen kermisschieten met
live muziek van ‘Tismarwadegewend-
benT’. S’middags en s’avonds diverse 
bands en DJ.

 - Maandagmiddag kermismatinee met 
kermisdiner voor 50+, muziek/dans 
met ‘Waizennutmar’ en gastvrouw 
Nel van Vugt achter de tap.

Aanmelden voor het 3-gangen kermis-
diner graag voor 23 september bij Den 
Hazenpot, via telefoon: 0492-465530 
of per mail: denhazenpot@home.nl. De 
kosten bedragen €7,50 per persoon, 
inclusief consumptie. Deze kunnen con-
tant worden voldaan bij binnenkomst.

Duofiets in Boerdonk
De duofiets kan gereserveerd en ge-
leend worden op werkdagen tijdens 
kantooruren (08.00-17.00 uur) via Den 
Hazenpot op telefoonnummer 0492-
465530. In het weekend, ’s avonds en 
tijdens vakantie kan de fiets geleend 
worden via Antoon Kanters, Kapelstraat  
2J te Boerdonk, tel. 0492-462145 of 
06-53414559. Het lenen van de duo-
fiets is gratis. De duofiets kan geleend 
worden voor en door Boerdonkse men-
sen. Indien u zeker wilt zijn van de 
huur van de fiets, dient u 2 dagen van 
te voren te reserveren. Het lenen van 
de duofiets gaat per dagdeel, met een 
maximum van een dag. De uitleentij-
den zijn van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00  tot 17.00 uur. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij Rini Weijers, tel. 
0492-465530 of Antoon Kanters, tel. 
06-53414559. 

Alle informatie is te vinden op www.
boerdonk.nl. Bestuur en beheerder 
wensen iedereen een prettige vakantie.

Boerdonk – Boerdonk bruist op zon-
dag 30 augustus nog meer dan an-
ders. Het Dorpsfeest Boerdonk wordt 
dit jaar opnieuw groter en de entree 
is gratis! Er wordt vanaf 11.30 uur ge-
start bij ’t Weike in Boerdonk.
 
Live Muziek: ‘Ovation & de BVB’
Nadat ze vorig jaar niet aanwezig 
konden zijn is Ovation in 2015 weer 
terug. Deze 22-koppige feestband 

brengt een middagvullende show van 
livemuziek en entertainment. Tijdens 
de pauzes vinden optredens plaats 
van lokaal Boerdonks Talent en net 
als in 2013 ook dit jaar een optreden 
van onze eigen Band van Boering! 
Kortom, voldoende mogelijkheden 
om gezellig langs te komen, muziek te 
luisteren op het terras en te genieten 
van de andere activiteiten.

Helikopter
Zoals al eerder aangekondigd zal dit jaar 
echt vliegend materieel aanwezig zijn. 
Heel bijzonder is dan ook dat er een mo-
gelijkheid is om op zondag 30 augustus 
vanuit de lucht in een helikopter de om-
geving Erp, Gemert, Boerdonk, Laarbeek 
te verkennen. 

Mocht u interesse hebben en zeker wil-
len zijn van een plaats, dan kunt u zich 

aanmelden via de link: www.helikopter-
vlucht.nl/product/dorpsfeestboerdonk. 
Een vlucht van 6 minuten kost daarbij 
slechts €37,50.

Rollende keukens en een kermis:
Culinair genieten van lokale gerech-
ten terwijl de kinderen zich vermaken in 
de draai- of zweefmolen, een spijker in 
een hooiberg zoeken of klimmen tegen 
een klimwand? Traditiegetrouw zijn de 

Rollende Keukens weer vertegenwoor-
digd, maar staat er ook een kermis klaar 
vanaf 13.30 uur voor de kleinsten. Voor 
slechts €5,00 hebben ze de hele middag 
gratis toegang én krijgen ze bovendien nog 
een ijsje, snoepzak en een kleinigheidje. 

Kom daarom allen en geniet van heer-
lijk eten, diverse activiteiten, gevari-
eerde openlucht muziek en natuurlijk de 
Buffelrun!
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Dames Mexx 
Geurenset 

+ Vakantiekraslot
Toni en Mieke van den Bergh 

Heuvelplein 26, Beek en Donk    (0492) 46 17 40
Wij zijn met vakantie van 9 augustus t/m 15 augustus. Kloosterdreef 8 | 5735 SJ  Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10

www.brabantsekluis.nl  | herberg@brabantsekluis.nl 

Lunch voor 2 personen

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Coen Sibon uit Beek en Donk op de 
camping in Bollendorf: 

“Papa ik moet even uitrusten!” Met 
vriendelijke groet, J. Sibon

Helaas geen verre
 bestemming dit 

jaar, maar Puk en Tijl proosten 

op een vakantie 
rundum Hause! 

Groetjes, Suzanne vd Gender

Coen Sibon uit Beek en Donk op de 

“Papa ik moet even uitrusten!” Met 

Een selfi e
 van Aäron en El

le die ze 

stuurden vanaf
 Ibiza. Groeten,

Annegeert S
teenbakker

s
Annegeert S

teenbakker
s

Afgelopen week hebben we na een boottocht 

op de Biesbosch steppengras gegeten
. Oeps, 

je ziet Daymiën nog wel zitten, maar het was 

echt te veel voor hem. Groetjes van oma El-

len Kerkhof

Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een mooie prijs! 

De komende week vind je nog volop foto’s in dit huis-aan-huisblad.

Ik heb 3 maanden lang door Nepal en Indonesië gereisd, en in die tijd heb ik ontzettend veel unieke dingen meege-maakt. Als grote afsluiter van de reis heb ik in Indonesië een onbewoond eiland afgehuurd en er 5 dagen in mijn eentje gespendeerd. De zonsondergang was onvergetelijk.Met vriendelijke groet, Ramon van der Burgt

Onze zoon Sem Steenbakkers en zijn vrie
ndin 

Evy. Zij maken een tocht met de boot van 

vader Willy … de boot heeft de toepasselijke 

naam ‘Free Willy’. Groet, 

Annegeert Steenbakkers

Het optreden van Cowboy Billie Boem 
bij het Openluchttheater in Mariahout 
was leuk, en met een poncho dansen en 

zingen gaat prima :) Groetjes, 
Janne Swinkels

Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar 

De komende week vind je nog volop foto’s in dit huis-aan-huisblad.

Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een mooie prijs! 

De komende week vind je nog volop foto’s in dit huis-aan-huisblad.

Onze zoon Sem Steenbakkers en zijn vrie
ndin 

vader Willy … de boot heeft de toepasselijke 

Broer en zus(je), skon foto in het 

zonnige Turkije.
Groetjes, Marianne van Erp

Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar Heb jij ook een leuke foto voor in De MooiLaarbeekKrant? Mail hem naar 

Laarbeek viert vakantie

Lekker weg in eigen land. Familie de Groot en familie Otten. Op de foto staan van klein naar groot:  Siem, Liz en FaithGroetjes, Christel

Helaas geen verre
 bestemming dit 

jaar, maar Puk en Tijl proosten 

op een vakantie 
rundum Hause! 

Met vriendelijke groet, Ramon van der Burgt

Charlotte en Flor
is Greefkes vieren 

vakantie in de a
chtertuin

WINNAAR! WINNAAR!



Donderdag 6 augustus 201518 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

VACATURE

VERKOPER
Gezocht fulltime medewerker, 

functie verkoper met 
computervaardigheden en 
in het bezit van rijbewijs B. 

Reacties graag vanaf week 35, 
t.a.v. I. Donkers

Benik Houthandel en Zagerij v.o.f.
Brakenstraat 7   5741 SR   Beek en Donk
0492-551414   |   www.benikbosbouw.nl

WIL JIJ 
ONS TEAM
KOMEN 
VERSTERKEN?

WIJ ZOEKEN EEN ZEER ERVAREN KAPSTER 
met minimaal 5 jaar werkervaring.

ZIJ MOET VOLDOEN AAN:  
• veel werkervaring   
• op de hoogte zijn van alle trends 
• de kniptechnieken van nu kennen 
• visagist of ervaring hebben met make-up aanbrengen 
• eventueel barber knippen 
• blijven investeren in jouw kennis (doormiddel van opleiding, cursus etc) 
• in een enthousiast team willen werken 
• en een echte toevoeging zijn voor onze zaak!  

Neem gerust een kijkje op onze facebook pagina of website: www.savohs.nl 

HERKEN JIJ JEZELF HIER IN? Neem dan snel contact met ons op.
Savohs   Hair – Skin – Make-up 

Mgr. Bekkersplein 6a Sint-Oedenrode
0413-478388

 Naar info@savohs.nl mag de cv gestuurd worden, graag horen wij wat voor jou de reden is om 
bij ons te komen werken, en wat je in jouw kappers 

carriëre al hebt gedaan? En bij welke producten/ merken jouw hart ligt?

Voor de vestiging Lieshout komen wij voor afdeling Landbouw graag in contact met een ervaren

De Chef Werkplaats is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de productiviteit van de werkplaats en geeft leiding 
aan zijn team. Hij werkt nauw samen met Verkoop en Magazijn en vervult een spilfunctie op de vestiging. 

CHEF WERKPLAATS M/V

Functieomschrijving.
Op hoofdlijnen betreft het de volgende 
verantwoordelijkheden:
1. Eerste aanspreekpunt voor klanten, m.b.t. werkplaats  
 werkzaamheden.
2. Voorbereiden en plannen van de werkzaamheden.
3. Aansturen en begeleiden en motiveren van monteurs.
4. Controleren, administreren en factureren van de 
 werkzaamheden.

De kandidaat welke wij zoeken herkent zich in de 
volgende competenties:
Teamspeler welke door middel van groepsgericht en 
individueel leidinggeven aan de medewerkers het 
gewenste  resultaat boekt door klant- en oplossingsgericht 
te werken. Hierbij spelen vaardigheden in het plannen, 
organiseren, samenwerken en communiceren van de 
opdracht een belangrijke rol. 

Heb je interesse?
We nodigen kandidaten die voldoen aan de functie-eisen van harte uit om per omgaande  hun motivatiebrief en cv per 
e-mail te sturen naar peteregelmeers@staadegaard.nl  Bij hem kun je ook een meer uitgebreid functieprofiel opvragen of 
telefonisch informatie inwinnen via 0499-422435 of 06-31780291 

Staadegaard Groep met vestigingen in:
Lieshout Haelen Simpelveld
Beekseweg 7 Giesel 24 Deus 4
5737 RC Lieshout 6081 PH Haelen 6369 GA Simpelveld  www.staadegaard.nl

MOOI 
WERKEND 
LAARBEEK

ACTUELE VACATURES

Culinaire wandeling Landgoed Croy
Alweer voor de derde keer organi-
seren agrarisch ondernemers van 
Landgoed Croy een smaakvolle 
culinaire wandeling door de prach-
tige omgeving rond het kasteel. De 
wandeling vindt plaats op zondag 
30 augustus 2015. Tijdens de twee 
uur durende wandeling laten wij u 
genieten van een vier gangen diner 
dat bereid is met heerlijke produc-
ten van het landgoed. 

Er zijn drie startgroepen. Van 12.30 
– 13.15 uur, van 13.15 – 14.00 uur 

en van 14.00 en 14.45 uur. De kos-
ten per persoon bedragen 25 euro. 
Na betaling krijgt u een bevesti-
ging per mail. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Dus wilt u graag deel-
nemen, schrijf uzelf dan zo spoe-
dig mogelijk in door een mail te 
sturen naar inge@desmaakvan-
croy.nl. Uw reservering is defini-
tief indien wij uw betaling hebben 
ontvangen op rekeningnummer 
NL60Rabo0154370789 t.n.v. de 
Smaak van Croy.

Wij verheugen ons erop u te mo-
gen verwelkomen!
 
Wandeltip: De route gaat over 
boerenland en onverharde paden 
en is dus niet geschikt voor wan-
delwagens en rolstoelen. Neem bij 
nat weer uw laarzen of bergschoe-
nen mee. Het meenemen van een 
hond is niet toegestaan.

Meer informatie vindt u op 
www.Landgoedcroy.nl.

Advertorial

Beek en Donk - In De 
MooiLaarbeekKrant van vorige 
week was te lezen dat de gemeen-
te nieuwe borden heeft besteld 
voor bij de oversteekplaats van de 
Lieshoutseweg in Beek en Donk, 
ter hoogte van de bushalte. Hierin 

stond dat het middelste bord in de 
toekomst wordt weggelaten. Dit 
is niet juist. 

Het middelste bord blijft er in te-
genstelling tot wat eerder bericht 
is wel staan. De gemeente heeft 

nieuwe borden besteld. Deze bor-
den worden minder breed dan dat 
ze nu waren. “Ze steken niet meer 
uit, maar zijn even breed als de 
palen waaraan ze bevestigd zijn”, 
aldus een woordvoerder van de 
gemeente.

Rectifi catie: verkeersremmende borden Beek en Donk

Word begeleider bij Kindervakantieweek Lieshout

Lieshout - Een Kindervakantieweek 
valt of staat -naast natuurlijk vol-
doende kinderen die mee willen 
doen- met enthousiastelingen die 
meehelpen bij allerlei activiteiten. 
Kinderen willen immers avon-
tuur, bouwen, spelen, wandelen, 
kliederen in het water... en noem 
maar op!

Aan kinderen heeft de 
Kindervakantieweek Lieshout geen 
gebrek. De organisatie mag zich 
verheugen op de komst van ruim 
300 kinderen in de week van 24 
tot en met 28 augustus. Meer hel-
pende handen zijn nog wel nodig, 
vooral op de maandag, dinsdag en 
de donderdag. 

Heb jij tijd en zin om van deze 45e edi-
tie weer een succes te maken en samen 
met de kinderen het avontuur aan te 
gaan? Kijk op www.kvwlieshout.nl om 
je aan te melden of mail naar info@
kvwlieshout.nl voor meer informatie. 
Vanaf dit jaar vindt de kindervakantie-
week plaats op sportpark ’t Luijtelaar 
aan de Herendijk in Lieshout.
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Sportend Laarbeek

Het talent van deze week, Rachel van de Burgt, kan haar bon tot 
donderdag 13 augustus ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

RACHEL V/D BURGT

Rachelle van de Burgt (10) uit Mariahout heeft 
de kinderhoofdrol in de musical ‘Reuzen’ van 
Theater Artemis. Komend weekend staat ze 
op de planken tijdens het Theaterfestival 
Boulevard in Den Bosch.

T H E AT E R
RACHEL V/D BURGT

“Kom maar, kom! Kom maar!”
Afgelopen week, op een morgen 
genietend van mijn boterham, kopje 
espresso, krant en uiteraard het 
zonnetje, word ik opeens geïnspireerd 
door het binnenroepen van de vele 
duiven die naast mij huisvesten! Die 
doen ze al jaren, maar of het nou ligt 
aan de vakantietijd, het mooie weer, 
of wat dan ook…ik werd er door 
‘getriggerd’!

Met een bakje ‘zaadjes’, wat geschud 
wordt zoals een ‘centenbakje’ bij een 
orgel, wordt geprobeerd alle duiven 
weer op het platje te krijgen, daarbij 
ondersteund met bovenstaande 
titelbewoordingen.
En het helpt…ze komen! Dit horende 
en gezien hebbende kom ik tot de 
ontdekking dat deze woorden ‘kom 
maar’ vaak een positief resultaat 
hebben. Je ziet het hier bij duiven, maar 
zeer zeker ook andere dieren reageren 
hierop, ook geholpen door de manier 
van roepen, op een geruststellende 
manier, vol vertrouwen. Ware het 
niet dat als je het op een agressievere 
manier roept, ook de drang groot 
wordt om daadwerkelijk ‘te komen’! 
Wie heeft het niet op zijn netvlies 
staan, die verkeerde wissel van Sven 
Kramer! Een negatieve ‘komactie’,  
niks met dieren te maken. Maar toch, 
het was er één!

Op het moment zijn het boeren en 
de politie die ‘kom maar’ roepen naar 
regeringen, voor betere betalingen 
voor hun producten en betere cao’s. 
Door wegen te blokkeren en op 
voetbalwedstrijddagen te gaan staken, 
wordt geprobeerd anderen uit de tent 
te lokken, in de hoop er zelf beter van 
te worden. Maar deze maanden is het 
ook de tijd om spelers te ‘roepen’! 
De overschrijvingen kunnen nog een 
maand doorgaan, maar vele spelers 
hebben al nieuwe keuzes gemaakt, 
wel of niet ‘geholpen’ door het 
vragen om maar te komen. Hierbij 
ook schermend met beloftes, een 
basisplaats en veel geld. En ook hier zie 
je dat velen hier ‘gehoor’ aan geven!

Hoe je het wendt of keert, het roepen 
om te komen gaat samen met grote 
belangen, voor de één maar ook voor 
de ander. En als beiden er tevreden 
mee zijn, zal het roepen van die ene 
beloont worden door het komen van 
de ander. Niks is er mooier toch, als 
beiden tevreden zijn? Dat kan dan wel 
zo zijn en je zou het ook zo denken, 
maar naast dit ‘apporteren’ zijn er ook 
velen die hier niet blij mee zijn!

Zo zullen de vakantiegangers niet 
erg blij zijn geweest, met het grote 
oponthoud op de diverse grote 
autobanen en zal zo dadelijk ook 
de echte voetballiefhebber er geen 
goed woord  voor over hebben als de 
burgemeesters wedstrijden afgelasten 
omdat er te weinig politie op de been 
gebracht kan worden! Ook de clubs, 
die straks op het laatste moment 
nog hun ‘vedetten’ ‘geroepen’ zien 
worden en zien vertrekken naar 
een andere club, zijn er niet blij mee 
als er weer een goede basisspeler 
vertrekt voor het geld, verbetering 
niveaukwaliteit of zomaar, omdat hij 
zo ‘netjes’ gevraagd is om te komen!

Al met al begint dit weekend de 
voetbalcompetitie, over enkele weken 
ook de amateurs weer aan de gang 
en zo langzamerhand is het weer elke 
zondag voetbal…”kom maar, kom!”

R. van den
Enden

COLUMN

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

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

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

ELI Vrouwen staat pittig 
seizoen te wachten

Lieshout – De eerste training van de 
ELI-vrouwen staat gepland voor ko-
mende zondag. Om 11.00 uur zal onder 
leiding van trainer Frans van den Hurk 
gewerkt worden aan het op peil bren-
gen van de conditie en het balgevoel. 

Vorig seizoen was dit team uiterst 
succesvol door ongeslagen kampioen 

te worden. Door de hieraan verbon-
den promotie wacht de ELI Vrouwen 
nu een pittige competitie, zeker ook 
door het vertrek van 2 belangrijke 
steunpilaren. Zij maakten de overstap 
naar Eindhoven-Vrouwen. Na 2 we-
ken training spelen de ELI-Vrouwen in 
het kader van de KNVB-beker op 23 

augustus thuis tegen Bavos Vrouwen 
en op 30 augustus uit tegen Bruheze. 
Helaas kan ELI dit seizoen niet met 
een tweede Vrouwenteam aan de 
competitie deelnemen. Toch zijn meis-
jes, die het voetbal als een mooie 
uitdaging zien, nog van harte wel-
kom om mee te trainen met dit team.

voetbal

Het team, dat eind april kampioen werd. Links trainer Frans van den Hurk met naast hem 
de heer Raaijmakers van Raaijmakers Keukens, die dit team al vele jaren ondersteunt.

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

MAGAZIJNVERKOOP!!!
Kortingen tot 50%

 op o.a. bh’s- badkleding 
-nachtkleding en 

babykleding!
Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

Kapelstraat 49, Beek en Donk  
0492 468503  www.traditions.nl

Team Traditions Kappers wenst u 
allen een fijne vakantie toe

Aangepaste openingstijden
18 juli t/m 30 augustus

maandag  gesloten
dinsdag  9.00 - 18.00
woensdag  9.00 - 18.00
donderdag  9.00 - 19.00
vrijdag  9.00 - 19.00
zaterdag  9.00 - 17.00

Programma / Uitslagen

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag dinsdag 4 augustus
 
1. Marianne en Leny 61,01 %
2. Corry en Frans 60,42 %
3. Kees en Jurgen 56,85 %
4. Dorie en Cas 56,55 %
5. Cellie en Bets 56,25 %
 
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Tijdens de 
zomer is iedereen welkom, lid of geen lid. 
Indien u geen partner heeft proberen zij er 
een voor u te vinden. Kijk ook op www.
poortvanbinderen.nl.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Zondag 9 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
 Beek en Donk

Zaterdag 15 augustus 
Vakantiemiddag Family for all
13.00 uur, IVN-gebouw ‘de Bimd’, 
Beekseweg, Aarle-Rixtel

Zondag 16 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Donderdag 20 augustus 
Kindervoorstelling Dolfi narium 
- Hilaria
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 21 augustus 
Armand & The Kik
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 22 augustus 
Kermis Aarle-Rixtel t/m 25 aug.
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel

Zondag 23 augustus 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 24 augustus 
Kindervoorstelling - Op vakantie met 
Dirk Scheele
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 25 augustus 
Koningschieten Onze Lieve Vrouwe Gilde
14.00 uur, ‘Jan van Doorenpaviljoen’, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 26 augustus 
Ten Blakke
13.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 27 augustus 
Kindervoorstelling Magica unplugged
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 28 augustus 
Abba Tribute Band
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Zaterdag 29 augustus 
Stout Open Aarlese tennistoernooi t/m 
6 sept.
Sportpark De Hut, Aarle-Rixtel

Zondag 30 augustus 
Seizoensopening Flamingo’s en VV 
Mariahout
10.30 uur, Sportpark De Heibunders, 
Mariahout

BuffelRun
11.00 uur, Boerdonk

Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Middag van het Brabantse Lied
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

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

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Ga jij binnenkort op vakantie of vier je vakantie rondom huis? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Stuur ons je meest zonnige, vrolijke en bijzondere vakantiefoto 

toe via redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op leuke prijzen! 

jOuW vAkAntIeFotO In De krANt!?

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


