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Deze week ingesloten:

Jos Martens en Zn.
Verspreiding in buitengebied 

Lieshout/Mariahout

W
IN!

WIN TICKETS VOOR

 BlØf
 

vrijdag 15 juli - 20:00 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

Hoe heet het 
festival dat BlØf elke 
zomer organiseert? 

mail je antwoord naar:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
maak kans op 2x2 kaarten!

Beek en Donk – Afgelopen weekend vierde WiSH haar jubileum. Voor de tiende keer werd het festival gehouden aan de Lekerstraat in Beek en Donk. De jubileum-
editie gaat de boeken in als een speciale; de organisatie werkte met man en macht om het terrein zo begaanbaar mogelijk te krijgen en houden vanwege de hevi-
ge regenval van de afgelopen tijd. En met succes. Alle regenlaarzen in de wijde omtrek waren uitverkocht maar dat mocht de pret niet drukken. De zon brak door 
en het werd één groot feest! Kijk en lees verder vanaf pagina 15…

Laarbeek viert WiSH 2016!

“Godzijdank moet er hard worden gewerkt. Daar ben ik van”
Redacteur: Suzan Mulder

Vorige week maandag werd hij offi-
cieel beëdigd als burgemeester van 
Laarbeek. Slechts een paar weken daar-
voor hoorde hij, dat hij uit 32 sollicitan-
ten was uitverkoren. Zowel voor Frank 
van der Meijden als voor de burgers van 
Laarbeek begint de kennismaking nu 
pas echt. De MooiLaarbeekKrant ging 
bij hem op de koffie tijdens zijn eer-
ste werkweek. We ontmoetten een ont-
spannen man, die gedreven en serieus 
over zijn werk praat, maar ook gezellig 
kan buurten met een grapje op zijn tijd.

“Ik kies mijn eigen pad”
Hij houdt van snelheid. Zowel in zijn werk 
als op de racefiets. Lopen, voetballen, 
wielrennen. Allemaal sporten die Frank 
van der Meijden graag doet. Tijdens zijn 
beëdiging en tijdens zijn eerste werkda-
gen werd hij er regelmatig op aangespro-
ken. Hij kreeg zelfs een paar gebruikte 
wandelschoenen van loco-burgemees-
ter Joan Briels, met het doel hem bewust 
te maken van zijn tempo. Maar Frank 
van der Meijden windt er geen doekjes 
om. “Iedereen werkt op zijn eigen ma-
nier. Ik ook. Ik neem zeker de adviezen 
van mijn voorgangers mee, maar ga wel 

mijn eigen accenten leggen en mijn ei-
gen pad kiezen. Er komen grote klus-
sen aan. Maar de sterke sociale forme-
le en informele infrastructuur in Laarbeek 
geeft veel vertrouwen dat we die klussen 
aan kunnen pakken. Godzijdank moet er 
hard worden gewerkt. Daar ben ik van.” 
Draait het dan allemaal om snelheid en 
hard werken bij de nieuwe burgervader 
van Laarbeek? Uit zijn andere hobby’s 
en interesses blijkt dat hij wel degelijk 
het vermogen heeft terug te schakelen 
in een lagere versnelling. Hij houdt van 
tuinieren, beweert zelfs groene vingers te 
hebben, en geniet graag van een thea-
ter- of muziekvoorstelling. Zijn smaak is 
breed. Van Gregoriaanse koren tot dan-
ce. Hoewel hij dat laatste vooral heeft le-
ren begrijpen door zijn dochters.

Verhuizing
Binnenkort zal Frank samen met zijn 
vrouw Lizeth naar Laarbeek verhuizen. 
Door het korte tijdsbestek waarbinnen 
alles is rond gekomen heeft hij nog niet 
de tijd gehad zich te verdiepen in een lo-
catie. Dat gaat hij tijdens de zomervakan-
tie doen. Maar hij leert Laarbeek onder-
tussen wel steeds beter kennen. “Iedere 
dag rijd ik via een andere invalsweg de 

gemeente binnen. Bewust. Om zo het 
hele gebied te leren kennen. En ik ben 
iedere keer verrast. Bergeijk is natuurlijk 
ook een groene gemeente. Maar al het 
water in Laarbeek vormt een hele nieu-
we en bijzondere dimensie.”  Dochters 
Meike (21) en Niene (19) zullen niet per-
manent meeverhuizen. Zij studeren alle-
bei aan het HBO in Eindhoven en heb-
ben hun eigen leven. Maar het hele gezin 
staat achter zijn keuze. Zijn vrouw gaat 
zelfs minder werken, zodat ze samen 
deze stap naar Laarbeek kunnen zetten.

Lees verder op pagina 3

Kindervoorstelling:
Loop di Loup(e)

wo 13 juli - 14:30 uur

Brede School Bernadette
Musical groep 8

do 14 juli - 14:00 en 19:00 uur

Openluchttheater Mariahout
www.oltm.nl

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 1.299,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatiekit!
*

vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick
Rudy van den Enden
Trudi Orbon-Kanters  

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
Assieraden

0492 31 95 33
0493 32 00 27

Beek en Donk
Helmond

Deurne

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

De Croylaan dankt zijn naam - hoe kan het ook anders - aan kasteel 
Croy. Als laan doet ie zijn naam eer aan: je vindt hier statige eikenlanen 
die door een eeuwenoud landschap slingeren. Het kasteel neemt hier 
én in verre omgeving een niet minder statige plaats in. Zijn naamge-
ver was niet de eerste en de beste: dat was Jacob van Croy, een telg 
uit een befaamd Bourgondisch adellijk geslacht. Zijn vader Jean II van 
Chimay was peetoom van Karel de Stoute en als raadsman lid van de 
Bourgondische hofadel. Van oorsprong stammen deze Van Croy’s af 
van de Hongaarse koning Stephanus, wiens zoon Marcus in de twaalf-
de eeuw trouwde met Catharina van Croy. Jacob  van Croy kocht in 
1477 het toenmalig versterkt slot van Rutger van Erp, wiens zoon, 
net als Jacob, als kanunnik was verbonden aan de Sint Lambrecht in 
Luik. Jacob was later nog domheer van Keulen en had de ambitie om 
prins-bisschop van Luik te worden.  Maar werd dat uiteindelijk van het 
prinsbisdom Kamerijk, het tegenwoordige Cambrai. Er valt nog veel 
meer van hem te vertellen, maar voor deze rubriek gaat dat wat te ver. 
Echter, niet onvermeld mag blijven dat de laatste adellijke bewoonster 
van, het kasteel in 1873 bij testament aan de armen van Stiphout en 
Aarle-Rixtel schonk. Aan de Croylaan staan verschillende opvallende 
monumenten zoals natuurlijk het kasteel en de kasteelpoort. Maar ook 
de eeuwenoude hoeve tegenover de kasteelpoort is een historische 
parel. In de bermen vind je verschillende opvallende planten, zoals bij-
voorbeeld het klein springzaad, familie van de springbalsemien. Langs 
de slootkanten geuren in de bloeitijd hele tapijten lelietjes van dalen 
De hoog opgaande eiken bieden onderdak aan talloze vogelsoorten, 
waaronder de boomklever. In de grachten peddelen zwanen, ganzen 
en kuifeenden. In de herfst vind je er talloze soorten paddenstoelen. 
Na een stevige wandeling over het Bolle Akkerpad kun je je er met veel 
genoegen verkwikken op het terras van een herberg of lekker smullen 
van al het lekkers dat de hier gelegen streekwinkel te bieden heeft. 
Croy wat ben je mooi!

Henk van Beek,
Heemkundekring Barthold van Heessel 

DE CROYLAAN

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

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

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 Kwaliteit- en veiligheidscertificaten.

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 25,- | BOVENLIP OF KIN € 12,50  
OKSELS € 20,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

Mooi GespotMooi Gespot
Oma's illegale fi etsenstalling

Ik wil graag een foto delen van mijn oma's illegale fi etsenstalling 
tijdens WiSH Outdoor. Een uur na het maken van deze foto ston-
den er nog twee keer zoveel fi etsen. 

Groetjes, Nicole van Moorsel
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Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Uw veelzijdige vakman in Laarbeek

Klaproosstraat 24    Beek en Donk    0492 - 231146    06 - 15313107
rogierbruines@klussenier.nl    www.klussenier.nl

Schilderen    Keukens    Zonwering 
Onderhoud    Tuin    Badkamer

Rogier Bruines

Ophefteling
Er was eens… Een nieuw 
hoofdstuk binnen de bizarre, 
lopende tweestrijd tussen 
traditie en racisme. Attractiepark 
De Efteling ontving namelijk 
een open brief van actiegroep 
‘Stop Oppresive Stereotypes’, 
waarin de initiatiefnemers zich 
beklaagden over het park. 
Daarin stellen ze dat attracties als 
Monsieur Cannibale en Carnaval 
Festival, ik citeer, ‘uiterst kwetsend 
en racistisch zijn’. Hierbij ligt 
Monsieur Cannibale onder vuur 
om het feit dat een donkere 
kannibaal het middelpunt van 
de molen vormt. Carnaval 
Festival krijgt daarentegen 
kritiek vanwege Aziaten met 
spleetogen en welgeteld 5 
Afrikaanse bosjesmannen. Zo 
weet ik er ook nog wel een paar. 
Wordt het dan ook niet eens 
tijd om Lange Jan aan te pakken. 
Ik voel me 
door hem 
namelijk
aardig

geïntimideerd. En waarom 
moeten we onze restjes friet en 
blikjes cola uitgerekend aan de 
al aardig gezette Holle Bolle Gijs 
afstaan? Hoe lullig is dat! En 
waarom heet die snelle attractie 
in hemelsnaam de Vliegende 
Hollander? Ik wil dan ook 
meteen een andere naam voor de 
Droomvlucht én de Pandadroom, 
want volgens Marco zijn dromen 
bedrog. En die Bobbaan dan? 
Daar mag ik dan zeker ook al 
niet in? En wat te denken van 
alle kinderen kleiner dan 1 meter 
40? Die mogen van De Efteling 
al helemaal nergens in. Foei 
foei foei, Efteling! Te bizar voor 
woorden hoe sommige mensen 
het toch zo bont weten te maken. 
Daarover gesproken: bont, dat is 
pas verboden in Nederland! Ga 
gewoon lekker terug naar je anti-
kraakkeet en houd het voortaan 
bij 1 blik Schultenbräu. Dan 
ben ik ervan overtuigd dat die 
krankzinnige protestacties in het 
vervolg buiten de poorten van 
het betoverende sprookjespark 
blijven. Zodat dit (Kaatsh)euvel 
voor eens en altijd uit de lucht is. 
Pas dan leven Gijs, Joris, Bob en 
Jan nog lang en gelukkig…

Joey van der Leemputten

COLUMN

Nieuw in Laarbeek

Rijbewijskeuringen  voor 
particulier & bedrijf

  • Vrachtwagen  (C,C1, CE)
  • Bus (D,D1, DE)
  • Combi-keuringen (code 95)
  • Medisch B rijbewijs

Op onze locatie of op uw bedrijf.  Goede tarieven, op korte termijn gekeurd.
Meer informatie:  www.keuringvooru.nl

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233
www.manderswoonsfeer.nl

Vervolg van de voorpagina

“De prachtige kernen en het rijke 
verenigingsleven gaven voor mij de doorslag”

Redacteur: Suzan Mulder

Door de vele bestuurlijke functies die 
Frank van der Meijden binnen de re-
gio vervulde, was hij al ruimschoots 
bekend met de gemeente Laarbeek 
en had hij hier al een groot netwerk. 
De profielschets die de gemeente-
raad op stelde bij haar zoektocht naar 
een nieuwe burgemeester sprak hem 
direct aan. Omdat hij van aanpakken 
en verbinden houdt, ziet hij de be-
stuurlijke vraagstukken in Laarbeek 
dan ook voornamelijk als een interes-
sante uitdaging. “Maar de prachtige 
kernen, het rijke verenigingsleven, 
dat alles ontdekte ik pas toen ik in de 
gemeente rond ging kijken. Toen was 
ik ook direct overtuigd om te sollici-
teren. Laarbeek is bovendien heel erg 
vergelijkbaar met Bergeijk.”

“Ik vind het al snel gezellig”
De politieke agenda zit vol en gaat 
door, maar de komende tijd zal Frank 
van der Meijden vooral ook tijd uit-
trekken om kennis te maken. De 
dorpsraden van de Laarbeekse ker-
nen zijn gevraagd om een program-
ma voor hem samen te stellen. En aan 

de raadsleden heeft hij de opdracht 
meegegeven om hem uit te nodigen 
op een zelfgekozen locatie voor een 
bakje koffie. En de inwoners? Daar 
hoopt hij er zoveel mogelijk van te 
ontmoeten op alle activiteiten waar 
hij de komende tijd zijn gezicht zal la-
ten zien. “Het is elke week een feest 
hier in de gemeente. Er zijn zoveel 
activiteiten en evenementen. Ik vind 
het al snel gezellig en zal, eerlijk ver-
deeld met de overige collegeleden, 
zoveel mogelijk uitnodigingen accep-
teren en aanwezig zijn.”

“Dan wordt besturen mooi, als je 
partijen bij elkaar brengt” 
Met zijn komst, sluit Laarbeek een 

onrustige bestuurlijke periode af en 
begint aan een nieuwe start. “We 
hoeven niet om het verleden heen. 
Daar kunnen we van leren en kracht 
uit putten om vervolgens verder 
te gaan met het doen van de juiste 
dingen”, zegt de kersverse burge-
meester daarover. In Bergeijk was hij 
wethouder, zijn functie in Laarbeek 
is een nieuwe stap in zijn carrière. 
“Ik stap hier in een warm bad met 
een volle agenda. Dat vind ik zelf de 
prettigste manier van werken. Ik ben 
voorstander van de doe-democratie, 

zoals we dat hier in Brabant noemen. 
Klagen mag, als je daarna maar aan 
de slag gaat. Daarvoor hebben we 
elkaar nodig, want samen met elkaar 
kun je veel bereiken. Ik zie voor mij 
dan ook vooral een rol weggelegd 
bij het in hun kracht zetten van de 
inwoners van Laarbeek door ze sup-
port en vertrouwen te geven. Dan 
wordt besturen mooi, als je partijen 
bij elkaar brengt.”

Ik stap hier in een warm 

bad met een volle agenda. 

Dat vind ik zelf de prettigste 

manier van werken

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Waarnemend raadsvoorzitter Frans Biemans hangt 
bij de nieuwe burgervader de ambtsketting om

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
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 7-13 juli 2016

Donderdag 7 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Mariahout  Zusters van Barmhartigheid
GEEN Eucharistieviering 

Vrijdag 8 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 9 juli 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Norbertus 
Daniëls en echtgenote, Pastoor Henk 
Leemans (mged), Miet Dekkers-Bouw 
(mged), Theo van der Linden (sterfdag).     

Zondag 3 juli

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Wim van 
Dommelen (verj), Henk Vos (par), Harry 
Klomp (par), Jan Pijnenburg (par), 
Bijzondere intentie ( fam van Boh), Tot 
welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Toon 
Bouw (nms Buurtschap Sluisweg en 
Achterbosch), Martina Bekx-Manders en 
dochters Riek en Sjan, Antoon Merkelbach 
(Sterfdag), Miet Beks-van de Elsen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering voor: Miet en 
Marinus Leenders-van Boxmeer Ciska 
de dochter en overleden familieleden, 
Marc en Antoon Kerkhof, Jan Vereijken, 
Familie Jan van Heijnsbergen, Corrie 
van Heijnsbergen-van Schijndel, Mieke 
van Heijnsbergen-Renders, Overleden 
vader en moeder Verbakel en zus Dora, 
Overleden familieleden Van Geffen-
Verschuuren, André Lammers, Theo en Jet 
Spierings-Vlemmings.

Maandag 11 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster 
Eucharistieviering

Dinsdag 12 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Mariahout Zusters van Barmhartigheid
GEEN Eucharistieviering

Woensdag 13 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Geslaagde Zonnebloempicknick in Mariahout

Mariahout – De picknick die vorig jaar bij Jo en 
Theo v.d. Biggelaar in Lieshout werd gehouden 
is zo goed bevallen dat er dit jaar voor dezelfde 
locatie werd gekozen. Woensdag 29 juni verza-
melden gasten en vrijwilligers om 10.00 uur op 
de Nieuwe Erven.

Het was behoorlijk bewolkt en wat frisjes. In de 
tent en het prieel was het echter al snel aange-
naam. Zeker na een lekker warm kopje koffie of 
thee met cake erbij. De soep die rond het middag-
uur werd opgediend had ook nog kunnen helpen, 
ware het niet dat de zon zich zowaar liet zien en de 
temperatuur ook buiten heerlijk werd.

Daarna was het tijd om de barbecue aan te maken 
en duurde het niet lang of iedereen was voorzien 
van een fleurig opgemaakt bord met een broodje 
hamburger, salade en koude schotel, gevolgd door 

nog meer barbecuevlees. Als afsluiter was er nog 
ijs met slagroom na. Inmiddels hadden de mees-
ten een heerlijk plekje buiten opgezocht, want Jo 
en Theo hebben in hun tuin diverse buitenzitjes. 
Er werd gezellig gekletst, wat gekaart en door het 
kabouterbos geslenterd. 

Een heerlijke relaxte dag kwam rond de klok van 
16.00 uur ten einde. Maar niet voordat voorzitter 
Wilma Dingemans een bloemetje had overhandigd 
aan vrijwilliger Truus v.d. Heurik. Zij gaat de af-
deling helaas verlaten in verband met verhuizing.

In de maanden juli en augustus is het even rustig 
bij de Zonnebloem Mariahout, maar na de vakan-
tie staan er alweer enkele dingen op het program-
ma. Bijvoorbeeld een bezoek aan ‘Soldaat van 
Oranje’ en de allereerste vakantiemidweek van de 
eigen afdeling. 

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

Info avonden voor Vormsel en Eerste 
Heilige Communie

INSTAPKLARE PRAKTIJK- / KANTOORKAMERS VOOR DE 
KLEINE ZELFSTANDIGE  
Representatief bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit luxe, instapklare 
praktijk-/ kantoorkamers.  Hoogwaardig  afwerkingsniveau en gunstige 
grootte. Voorzien van o.a. vloerbedekking, systeemplafond, tl armaturen, 
luchtbehandeling-systeem, alarminstallatie, kabelgoten met utp aansluit-
ing. Volop gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.  

AFMETINGEN   
Praktijk-/kantoorkamers vanaf 15 m².

HUURPRIJS 
Aan de hand van uw specifieke wensen maken wij een geheel vrijblijvend 
huurvoorstel op. Ook een All-in huurprijs behoort tot de mogelijkheden.

ZÉÉR LUXE TURNKEY BEDRIJFSUNITS, NOG 2 TE HUUR
Bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit  luxe bedrijfsunits, gelegen op 
bedrijventerrein Papenhoef. Door koppelen van de 2 units is vloeropp. 
te vergroten. Voorzien van elektronisch bedienbare overheaddeur met 
daglichttoetreding, separate loopdeur,  telefoon- en internetaansluiting, 
eigen toiletvoorziening, camerabewaking, krachtstroom, eigen meters 
nutsvoorzieningen. Afsluitbaar terrein.  Per unit 2 parkeerplaatsen.

AFMETINGEN   
Begane grond ca. 78 m²   /  1e verd. ca. 24 m²
Vrije hoogte  met verd. ca. 3.50 m¹  /  zonder verd. ca. 6.50 m¹

HUURPRIJS 
€ 650,00 exclusief btw, gas, water, elektra

LUXUEUS HOOGWAARDIG AFGEWERKT BEDRIJFOBECT!
Bedrijfsobject bestaande uit een bedrijfshal met inpandige kantoorruimte, 
keuken, toiletruimte, entresol en buitenterrein. U zult versteld staan van 
het hoogwaardige afwerkingsniveau. Een bezichtiging meer dan waard!
Voorzien van een twee elektrisch bedienbare overheaddeuren, separatie 
loopdeur, toiletvoorziening, alarminstallatie, krachtstroom, eigen meters 
nutsvoorzieningen. Parkeergelegenheid op eigen terrein.

AFMETINGEN   
Bedrijfshal/kantoor ca.    435 m² 
Vrije hoogte ca.        6 m¹

HUURPRIJS 
Instap huurprijs € 27,50 per m² exclusief BTW, gas, water en elektra (op 
jaarbasis).**
** voor de periode tot 30 juni 2017. Na deze periode bedraagt de huur- 
prijs € 45,00 per m² exclusief BTW, gas, water en elektra (op jaarbasis).

HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE(N) MET EEN TURN 
KEY OPLEVERING. DE LAATSTE KANTOORRUIMTEN!
Op zichtlocatie gelegen hoogwaardig afgewerkte kantoorruimtes 
gesitueerd op de begane grond en onderdeel uitmakend van het totaal 
kantoorcomplex. Voorzien van o.a. vloerbedekking, klimaatplafonds,  ver-
lichtingsarmaturen aangesloten op bewegingssensoren, alarminstallatie, 
brandmeldinstallatie elektronische zonwering. Volop parkeergelegenheid 
op eigen afsluitbaar terrein met camerabewaking.

AFMETINGEN   
Totaal ca. 126 m², ook in delen te huur.

HUURPRIJS 
1e jaar  € 70,00 per m² per jaar*
2e jaar  € 80,00 per m² per jaar*
3e jaar € 90,00 per m² per jaar*
*huurprijs exclusief BTW en servicekosten

EIJKEMANS BEDRIJFSMAKELAARDIJ
0492 - 37 13 37     info@eijkemans.nl     www.eijkemans.nl

TE HUUR PAPENHOEF 21A  LIESHOUT

TE HUUR PAPENHOEF 21B LIESHOUT

TE HUUR DE STATER 20 LIESHOUT

TE HUUR SCHOOTENSE DREEF 23  HELMOND

www.eijkemans.nl



Donderdag 7 juli 2016 5

Bart van Dommelen ondervindt hevige gevolgen van Q-koorts

“Q-koorts zette ons leven op zijn kop”

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Beek en Donk - Bart van Dommelen 
blikt terug hoe zijn leven sinds acht jaar 
geleden drastisch is veranderd, toen 
de ziekte Q-koorts bij hem zijn intrede 
deed. Vele specialisten zijn de afgelo-
pen jaren bezocht en vele onderzoeken 
en behandelingen heeft Bart ondergaan. 
Tevergeefs, zijn klachten bleven bestaan.

Tot het jaar 2007 had bijna niemand van 
Q-koorts gehoord, daarna wel. In Noord-
Brabant brak deze epidemie uit die door 
dieren, vaak geiten, verspreid werd. In 
dat jaar werden er vele mensen ziek, vaak 
met in het begin wazige klachten. De di-
agnose kon daardoor bij veel mensen niet 
goed, of niet juist gesteld worden. Bij Bart 
(46 jaar) was dat niet anders.

Longontsteking
Bij Bart begon het met een flinke long-
ontsteking met aanhoudende hoest. Een 
antibiotica en het zou weer goed komen. 
Vele jaren later weten Bart en zijn vrouw 
Linda wel beter. Linda vertelt: “Het eer-
ste jaar was Bart vaak moe, had weinig 
energie en veel pijn in de gewrichten en 
spieren, iets wat niet bij Bart hoorde.” 
Na een jaar ging Bart weer met klachten 
naar de huisarts, waarna het eerste on-
derzoek plaatsvond in het ziekenhuis. Het 
telefoontje wat volgde na dit ziekenhuis-
bezoek, heeft ons leven op zijn kop ge-
zet”, vertelt Bart. “Er ging van alles door 
ons heen, waar ging dit naartoe?”, gaat 
Linda verder. 

Er werden onderzoeken gedaan en bloed 
geprikt, ’s avonds kreeg Bart flinke koorts. 
Zijn eerste ziekenhuisopname volgde, in 
Helmond. De uitslag van het bloed gaf 
duidelijkheid: acute Q-koorts. Bart en 
Linda waren vooralsnog blij met deze 
diagnose. Opnieuw werd een antibiotica-
kuur voorgeschreven door de specialist. 
Hij vertelde er nog bij dat de klachten 

zeker beter zouden worden. “Dit verliep 
echter geheel anders”, geeft Linda aan. 
Het ‘bekende einde van de tunnel’ wat 
ons werd voorgespiegeld door de speci-
alist, is nog steeds niet gekomen. Voor 
het volgende onderzoek ging Bart lopend 
het ziekenhuis in en kwam in een rolstoel 
naar huis. Dit veranderde het leven voor-
goed voor het gezin Van Dommelen.

Gezondheid
Vele ziekenhuisbezoeken en opnames 
volgden, van het Elkerliek ziekenhuis 
in Helmond, naar het Jeroen Bosch zie-
kenhuis in Den Bosch, met een speciale 
Q-koortspoli via het Radboudziekenhuis 
in Nijmegen, naar het Sint Annaziekenhuis 
in Geldrop. Bij ieder ziekenhuisbezoek 
ging Bart opnieuw door de medische 
molen. Alle onderzoeken werden met 
speciale redenen gedaan, het ergste was 
dat de klachten bleven bestaan. “Met 
mijn gezondheid ging het steeds slechter, 

mijn conditie ging naar beneden, zelfs 
mijn geheugen liet mij vaak in de steek”, 
zegt Bart, nadat hij even op adem is ge-
komen. Linda vervolgt: “Ook zijn ge-
wicht ging naar beneden, een teken dat 
er in het lichaam iets niet in orde was, 
opnieuw volgden vele onderzoeken.” 
Na de herstelperiode kwam Bart niet op 
hetzelfde niveau terug als voordat hij ziek 
werd, hij leverde steeds meer in op zijn 
gezondheid. 

Question
In 2010 werd door de overheid geld vrij-
gemaakt voor een grootschalig onderzoek 
en werd in het Radboudziekenhuis een 
speciale Q-koortspoli opgericht. Ook Bart 
kwam hier terecht voor zijn ziekte en de 

eerder gestelde diagnose werd bevestigd 
door de specialisten. Voor het eerst werd er 
over ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ 
gesproken, waarbij de ‘Q’ staat voor 
Question; raadsel. 

In die tijd was er over Q-koorts niet 
veel bekend en er was veel onbegrip. 
“Onbegrip in de eigen omgeving, 
maar ook onbegrip bij de UWV, nu nog 
steeds”, geeft Bart aan. Linda vervolgt: 
“Een gebroken been is voor iedereen 
zichtbaar, Q-koorts niet.” Bart deed al-
les om beter te worden. Hij volgde een 
speciaal dieet om extra kilo’s aan te ko-
men, volgde speciale therapie en slikte 
de benodigde medicijnen, verbeterde zijn 
slaapritme en leerde zijn grenzen beter 
kennen. Het enige wat hij daarmee won, 
was dat de hoestklachten verdwenen, de 
andere klachten bleven bestaan en wer-
den zelfs erger.  

Hard gewerkt
De wereld is 180 graden omgedraaid 
voor Bart en zijn gezin. Van een harde 
werker, een spring in ’t veld en een jonge 
actieve vader van 2 kinderen is nu niet 
veel meer over. “Ik heb altijd 60 uur in 
de week gewerkt, maar op een gegeven 
moment ging ik fouten maken op mijn 
werk doordat mijn geheugen mij in de 
steek liet. Eerst viel dit niet zo op, ie-
dereen maakt toch fouten?”, gaat Bart 
verder. Ook de vermoeidheid sloeg toe. 
Bart kreeg vaak te horen dat iedereen 
toch wel eens moe is. “Dat heeft Bart 
vaak gehoord, hij moet zich ook altijd 
verdedigen, dat vreet aan hem”, vertelt 
Linda.

Afhankelijk
Van 60 uur in de week werken naar alle 
dagen thuis zitten, maar ook van alle 
klussen thuis doen, naar afhankelijk zijn 
van mensen om je heen. Keuzes ma-
ken; wat kan wel, wat niet. Een feestje? 
Soms kiest Bart ervoor om te gaan en 
bekoopt het dan met een aantal slechte 
dagen, andere dagen blijft hij thuis. “Hij 
heeft het in het begin heel erg moeilijk 
gehad dat hij afhankelijk is, maar heeft 
het inmiddels geaccepteerd”, gaat Linda 
verder. 

Levensmotto
Bart heeft geleerd om zijn dagen op een 
goede manier in te delen. Alles wordt op 
gezette tijden gepland, er wordt op tijd 
gerust en op tijd genoten van de kleine 
én grote dingen in het leven. Op vakan-
tie gaan met het gezin gaat boven alles. 
De vakanties worden anders ingevuld 
dan vroeger, maar het genieten is er niet 
minder om. Het levensmotto van Bart en 
Linda is ‘kwaliteit van leven gaat boven 
kwantiteit’.

Door: Emmy Pero

Het bekende einde van de 

tunnel is nog steeds niet 

gekomen

Een gebroken been is 

zichtbaar, Q-koorts niet

Uw vakkundige meubelstoff eerder
          Paul  van der Velden

Openingstijden
Ma. 13.00 - 17.00 uur

Di. - Vr. 09.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

www.paulvandervelden.nl

Berg 28
Nuenen
(040) 283 5252

sinds 1980

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Uitleg van recept:

Bereiding
Schil de aardappels en kook ze in 15 tot 20 
min gaar. Giet ze af en voeg een scheut 
kokosmelk en de klont boter, peper en 
zout toe en pureer tot een gladde puree. 
Verwarm de oven op 200 graden. 
Snipper de ui en fruit deze aan in een 
beetje olie. Voeg het gehakt toe en 
rul dit bruin. Kook ondertussen de 
snijbonen. Voeg de currypasta en 
een klein scheutje water toe aan 
het gehakt en meng door elkaar. 
Voeg de snijbonen toe en laat 
nog een paar minuten pruttelen 
tot het vocht een beetje verdampt is. Vet 
een ovenschaal in en verdeel het gehaktmengsel 
over de bodem. Halveer de tomaatjes en leg deze in het 
gehakt. Dek af met een laag puree. Bestrooi met amandel en zet de 
schotel 25 min in de oven. 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Schil de aardappels en kook ze in 15 tot 20 

tot het vocht een beetje verdampt is. Vet 
een ovenschaal in en verdeel het gehaktmengsel 
over de bodem. Halveer de tomaatjes en leg deze in het 

Ingrediënten• 400 gr fi jn gesneden snijbonen• 500 gr rundergehakt• 1 ui
• 150 gr cherrytomaatjes• 2 eetlepels milde curry pasta 

• 750 gr aardappels (kruimig)• scheutje kokosmelk• peper en zout• Boter
• 3 el grof gehakte amandelen• Olie om te bakken

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
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Das Boot!

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Antonet 
Rooijakkers

Frank van der Meijden 
(nieuwe burgemeester van 

Laarbeek)
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  
(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

SudokuHard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

Puzzle #185447

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AARDAPPEL
APPEL
BAMI
BAMISCHIJF
BLOEMKOOL
BOERENKOOL
BONEN

CHOCOLADE
EITJES
FRIET
FRUIT
HONING
JAM
KIBBELING

KROKET
NASIBAL
NOTEN
PAPRIKA
PEER
SLA
SOEP

SPINAZIE
TOMATEN
UIEN
VIS
VLEES
WORST
WORTELS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BAMISCHIJF BOERENKOOL AARDAPPEL
BLOEMKOOL CHOCOLADE KIBBELING
SPINAZIE NASIBAL PAPRIKA
TOMATEN WORTELS EITJES
HONING KROKET APPEL
BONEN FRIET FRUIT
NOTEN VLEES WORST
BAMI PEER SOEP
UIEN JAM SLA
VIS

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

WiSH Outdoor 2016

Ovenschotel met snijbonen
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Andy Marcelissen als humordenaar in 'Verstand op nul'

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

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

GRATIS
AIRCO CHECK

AIRCO ONDERHOUD
MET ANTI-GEURBEHANDELING

VAN € 158,00 VOOR  € 99,00

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

VOOR LANGE, 
AANGENAME 

AVONDEN OP HET 
TERRAS

Nieuw in ons 

assortiment:
Terras-

verwarmers

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

Mariahout - Het optreden van Andy 
Marcelissen staat gepland in het 
openluchttheater in Mariahout. 
Vanwege aanhoudende regen-
buien wordt de voorstelling ver-
plaatst naar het aangrenzende 
‘Buurthuis’. Hij noemt zichzelf als 
vertegenwoordiger van de humor, 
‘humordenaar’.

Theaterdier
Andy Marcelissen uit Raams-
donksveer staat in deze contreien 
vooral bekend als tonproater. Het 
laatste jaar was hij de winnaar van 
‘De Zilveren Narrenkap’, de hoogste 
onderscheiding in zijn branche bij de 
Helmondse Keiebijters. Vanavond 
staat hij op de planken met zijn 
tweede theatershow ‘Verstand op 
nul’. Bij de verwelkoming, waar-
bij hij de spanning erin houdt, 
verwelkomt hij de mensen in ‘het 
Openluchttheater, maar dan bin-
nen’. Tekenend voor zijn optreden 
is de schijnbare simpele opbouw 
van de show, die inspeelt op de 
plaatselijke verhoudingen, toege-
spitst op de verhouding tussen de 
dorpen Mariahout en het, enigszins 
naburige, Zijtaart. Natuurlijk moet 
Zijtaart het ontgelden, maar dat zal 
omgekeerd ook wel het geval zijn. 
Zijn levensverhaal passeert de revue, 
waarbij onderwerpen als ‘de gebrei-
de zwembroek’ en het verschijnsel 
aambeien uitgebreid worden toege-
licht. De opkomst van de tv en de 
videorecorder wordt besproken en 
gelardeerd met toepasselijke rijm-
pjes uit de door hemzelf geschreven 
boeken. Hoewel zijn grote voorbeeld
 

Toon Hermans is, zijn er toch nog 
wat stappen te zetten wil Andy dit 
theaterdier kunnen evenaren. 

Humor
Op de vraag waaruit hij zijn inspira-
tie haalt, vertelt Andy dat dat voor-
al op rustige momenten ontstaat. 
Tijdens de vakantie ontstaan zijn 

boekjes. Het schrijven van columns 
voor het weekblad ‘Het Kanton’, 
is een tweede natuur. In de maan-
den juli en augustus, ‘als ik in een 
gat val tijdens de zomerstop van de 
theaters’, is Andy sinds enige tijd 

buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand en mag hij dus hu-
welijken sluiten. “Daar ben ik door 
iedereen voor in te huren”, vertelt 
hij lachend. “Zo vroeg een gemeen-
te mij een koppel te trouwen en 
wilde mijn lengte weten in verband 
met de op te sturen toga (kleding 
voor de buitengewoon ambtenaar). 

Ik had 1.55 meter opgegeven. Dan 
kom je binnen in de trouwzaal met 
een toga tot je knieën en dan is de 
toon al gezet”, schatert Andy.

Rekening
Als hem wordt gevraagd naar zijn 
verdere ontwikkeling, vertelt Andy 
dat hij behalve Toon Hermans ook 
veel overeenkomsten ziet tussen 
hem en Freek de Jonge. “Ik vind 
laatstgenoemde erg goed, maar 
steeds minder mensen zijn dat met 
mij eens.” Het schrijven van gedich-
ten en columns en zijn theatertoer 
lopen voorlopig nog wel door, want 
Andy zit vol nieuwe ideeën. Hij be-
sluit het interview met uw redacteur 
daarom met de volgende woorden, 
gericht aan zijn publiek: “U bent 
nog lang niet van mij af, hou daar 
rekening mee!”

U bent nog lang niet van mij 

af, hou daar rekening mee!

Dorpsraad Lieshout; minder leden, meer deelnemers
Lieshout - De Dorpsraad in Lieshout 
gaat op een ander manier werken. Er 
komt een splitsing in enkele werk-
groepen voor specifieke onderwerpen. 
Inwoners hoeven geen lid meer te zijn 
van de Dorpsraad om hier aan deel te 
nemen. De werkgroepen vallen wel on-
der de Dorpsraad en krijgen daarbij de 
nodige ondersteuning. Er blijven nog 5 
bestuursleden over die samen het dage-
lijks bestuur van de Dorpsraad vormen.

De Dorpsraad heeft voor een ande-
re opzet gekozen om meer inwoners 
te betrekken op een wijze die bij hen 
past. Nieuwe leden voor de Dorpsraad 
worden niet gevonden maar het aantal 
onderwerpen neemt wel steeds toe. Dit 
vraagt om een modernere aanpak. Op 
dit moment heeft de Dorpsraad o.a. 

werkgroepen over leefbaarheid, zorg en 
welzijn, verkeer en veiligheid, wonen en 
jeugd.

Voor deze werkgroepen, en nieuw te vor-
men werkgroepen, zoekt de Dorpsraad 
nog nieuwe mensen. Belangstellende 
inwoners kunnen zich voegen bij één of 
meerdere werkgroepen. De mate van 
inzet is naar keuze; van éénmalige me-
dewerking bij b.v. een evenement tot 
b.v. een voorzittersrol. Een werkgroep 
bestaat uit minimaal 2 tot 3 vaste deel-
nemers en meerdere belangstellenden. 
Geen standaard vergaderingen maar en-
kel overleg daar waar nodig. Meedoen, 
actie en een fijne samenwerking staan 
voorop met daarnaast natuurlijk plezier, 
mensen ontmoeten en nuttig bezig zijn 
voor de leefbaarheid in Lieshout. De 

leden hebben samen al veel gedaan 
voor Lieshout. Wilt u weten wat? Neem 
dan eens een kijkje op onze website. Er 
wordt ook nog gezocht naar een alge-
meen bestuurslid. De leden van het da-
gelijks bestuur hebben als taak de werk-
groepen te ondersteunen. De Dorpsraad 
nodigt ook inwoners met een beperking 
van harte uit om te reageren!

De nieuwe werkwijze gaat starten in sep-
tember. Spreekt deze nieuwe werkwijze 
u aan en wilt u deelnemen bij een onder-
werp, of wilt u hier wat meer informa-
tie over? Neem dan contact op met de 
Dorpsraad; info@dorpsraad-lieshout.nl 
of tel. 06-38775775. Kijk voor meer in-
formatie op www.dorpsraad-lieshout.nl.

Voor onze rubriek MooiLaarbeek 
Verzamelt zijn we op zoek naar bij-
zondere verzamelingen. Heeft u een 
bijzondere verzameling thuis en 
vindt u het leuk wanneer wij hieraan 
aandacht besteden? Neem dan snel 

contact op via 
redactie@mooilaarbeek.nl. 

We zijn erg benieuwd naar u én uw 
verzameling, reageren dus!

Wij zijn op zoek naar 
bijzondere verzamelaars!

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

www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP 
DEZELFDE STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.
Deze brillenglazen bieden uitstekende  

bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als 

Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

Wilt u LUXE zonnebrilglazen,  
vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.
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In de keuken van Bavaria Brouwerijcafé staat een bijzondere gast achter het fornuis. Colette Cloosterman-van 
Eerd bereidt samen met Albert van den Bogaard - eigenaar Jumbo Laarbeek - heerlijke mosselen. Colette is 
moeder van vier kinderen en eigenaresse van Jumbo Nederland. Een supermarktketen met inmiddels bijna 
600 vestigingen in Nederland.

Verwijder de mosselen die open staan, beschadigd 
zijn of zwaar aanvoelen. Was de overige mosselen 
in een bak met koud stromend water. Maak 
vervolgens alle groenten schoon en was ze. Hak 
de peterselie grof en bewaar ze in een bakje. Snijd 
de knoflookteentjes fijn en bewaar deze in een 
ander bakje. Snijd de winterwortel, halve prei, 
een kwart knolselderij en twee uien in blokjes 
van maximaal een halve centimeter.  

Vervolgens gaat u aan de slag met de mosterd-
mayonaise. Meng de mosterd, mayonaise en 
crème fraîche en breng op smaak met peper. 

De laatste stap is het bereiden van de mosselen. 
Doe de mosselen met de groenteblokjes in een 
ruime pan met deksel, voeg peper, zout en een 
scheutje Palm bier toe. Schud de pan een paar keer 
om. Breng de mosselen aan de kook gedurende 10 
minuten lang, schud de mosselen tussentijds een 
paar keer om. Net voordat de mosselen klaar zijn 
de knoflook en het resterende bier toevoegen. 
Laat vervolgens de mosselen nog heel even koken 
en bestrooi daarna met peterselie. 

Serveertip: Serveer met verse frieten of grof 
       brood!

Eet smakelijk!

Interview

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 4 personen: 
 
2 kg Jumbo mosselen

1 winterwortel

½  prei 

¼ knolselderij 

2 uien 

¼ bos bladpeterselie 

3 teentjes knoflook

1 flesje Palm bier 

3 eetlepels grove mosterd 

6 eetlepels mayonaise 

1 eetlepel crème fraîche 

Peper en zout

Colette en Albert. Kennen jullie elkaar al lang?
“Ja, al heel lang”, vertelt Colette. “Onze vaders hebben 
nog samen gebiljart. Toen de Jumbo begon, was 
familie Van den Bogaard een van de eersten met 
een eigen vestiging. Later nam Albert de vestiging in 
Mariahout over en begon ook in Lieshout een filiaal. 
Colette vertelt: “Albert is een voorbeeldondernemer 
voor Jumbo. Niet voor niets zaten wij lange tijd samen 
in een projectgroep voor de verkoop van producten van 
Jumbo Nederland.”

Wat vind je van Alberts winkels in Lieshout en 
Mariahout?
“Fantastisch. Albert snapt het Jumbo-concept. Jumbo 
Mariahout is de kleinste van Nederland. Hij heeft die 
winkel zo slim ingedeeld, en helemaal leuk is dat hij met 
zelfscans werkt. Onlangs begon Albert met een pick 
up-point en het thuisbezorgen van boodschappen.” 

Je bent zelf moeder van vier tieners en je man is 
directeur van Rituals, ook een groot Nederlands 
concern. Heb je tijd om te koken?

“Nee, eigenlijk niet veel. Haha. Ik vind het wel leuk, 
maar vaak haal ik het niet in verband met mijn 
werkzaamheden. Op woensdagmiddag ben ik vrij en 
dan kook ik wel. Het is in ons gezin van groot belang 
om goed te plannen.” 

Colette, je hebt zojuist samen met Albert mosselen 
bereid. Eet jij ze graag?
“Ja, heel graag! Ik ben altijd blij als het mosselseizoen 
weer begonnen is. Hier gaan we zeker van smullen!” 

Onlangs kwam in het nieuws dat een groot deel van 
de mosselen dit jaar besmet is met toxine. Hoe zit het 
met de Jumbo-mosselen?
“De mosselen (en oesters) die wij leveren komen uit 
een onbesmet gebied, dat onder strenge controle 
staat. Gebieden worden uit voorzorg gesloten door de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Door deze 
voorzorgsmaatregelen is het sowieso niet mogelijk 
dat besmette mosselen en oesters in de handel 
terechtkomen. We kunnen ze dus met een gerust hart 
opeten!”  

Bereidingswijze 

Vlaamse mosselen  
met dip van mosterdmayonaise

Bedankt en tot ziens bij  
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: COLETTE CLOOSTERMAN-VAN EERD
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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Koninklijke onderscheiding voor 
Carla Verhoeven-Kunnen TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

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

Einde van de basisschool
Het is warm in de zaal. Ruim twintig 
kinderen stuiteren enthousiast ach-
ter de schermen rond. ’s Middags 
hebben ze hun eindmusical voor de 
school gespeeld, maar vanavond is 
het ‘voor het echie’.  Terwijl papa’s 
en mama’s, opa’s en oma’s, broers 
en zusjes de zaal binnendruppe-
len, is het moeilijk om niet stiekem 
tussen de gordijnen door te glu-
ren. Hier en daar wordt een blik 
gewisseld of uitbundig gezwaaid. 
Op het puntje van mijn stoel volg 
ik de verrichtingen van een groep 
kinderen die acht jaar lang de dage-
lijkse praktijk van zoonlief vormden. 
Met af en toe tranen in mijn ogen 

zie ik hoe deze kleine kleutertjes 
zich ontwikkeld hebben. Ik denk 

terug aan acht jaar geleden, 
toen ik mijn kleine manneke 

voor het eerst naar school 
bracht. Jarig in juli was 

zijn eerste schooldag 
ook echt zijn eerste 

schooldag. In de 
grote vakantie 

was ik beval-
len van zijn 

zusje, dus 
o u d s t e 

z o o n 

kreeg de Maxi Cosi met zus mee. 
Papa en mama hadden volledi-
ge aandacht voor de kleine, grote 
broer die zijn eerste stapjes richting 
volwassenheid ging zetten. 

De kleuterjuf had stoeltjes met na-
men erop netjes in een kring staan. 
Een beetje onwennig stapte een 
hele groep kinderen de kleuter-
klas binnen. Hier en daar werd een 
traan gelaten maar zoonlief was 
heel stoer. Hij regelde meteen dat 
hij zijn kleine zusje kon tonen. Een 
paar weken later stond een hele 
groep kleuters met dichtgeknepen 
neuzen de vieze luier van zijn zus te 
‘bewonderen’. Tijd gaat snel. Leren 
lezen, schrijven, rekenen en omgaan 
met elkaar. Wegbrengen en ophalen 
in weer en wind. Ontelbare keren 
lag hij met zijn fi ets op de grond. 
Geschrokken mopperend raapte ik 
hem op. Om ‘opeens’ te vernemen 
dat hij alleen wilde gaan. Kreeg een 
eigen sociaal leven. Loslaten, dat is 
wat je als ouder moet doen. “Kinde-
ren heb je in bruikleen”, zei een col-
lega met oudere kinderen. En gelijk 
heeft ze. Gekregen met veel liefde 
voed je ze op tot zelfstandige, auto-
nome mensen. En dat gaat, net als 
fi etsen, met veel vallen en opstaan.
Stoer maakt groep acht een buiging, 
waarna ze uitwaaieren over de zaal. 
Snel naar hun geliefden. Het school-
kamp zal nog volgen. Daarna waai-

eren ze uit over de hele regio. 
Op weg naar vol-

wassenheid.

Met Change verandert U.

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

Lieshout/Nuenen – Een middag 
bridgen in het Belgische Achel ver-
liep geheel anders dan gedacht 
voor Carla Verhoeven-Kunnen uit 
Lieshout. Haar man Wim had vrijdag-
middag een afspraak met de uitbater 
van Restaurant De Zonnewende in 
Nuenen en daarna zou worden af-
gereisd naar Achel. In het restaurant 
wachtte Carla een geheel ander ge-
zelschap dan haar bridgevrienden.

Dorpswerkplaats Nuenen
Burgemeester Frank van der Meijden 
stond, met vele genodigden, te wach-
ten op Wim en Carla. Nadat Carla van 
de eerste schrik bekomen was, richtte 
de burgemeester het woord tot haar. 
“Een icoon in de samenleving”, be-
gon burgemeester Van der Meijden 

zijn toespraak. Carla werd in de toe-
spraak geroemd om haar bedreven-
heid als coach en begeleidster bij 
Hobbycentrum De Dorpswerkplaats 
in Nuenen, waar zij eind juni, na 22 
jaar vrijwillig actief te zijn geweest, af-
scheid heeft genomen. 

Waardering
De burgemeester spreekt zijn waar-
dering uit en vervolgt: “Altijd in het 
teken van de medemens staan, altijd 
met ziel en zaligheid met haar acti-
viteiten bezig zijn. Van mantelzorger 
tot het begeleiden en ondersteunen 
van de medemens. Maar ook het ver-
zamelen van kroonkurken en plastic 
doppen, waarvan de opbrengst na re-
cycling bestemd is voor de opleiding 
van blindengeleidehonden en ander 
soort hulphonden, vindt Carla de nor-
maalste zaak van de wereld.” Carla 
knikt instemmend. Alles wat Carla 
deed was op vrijwillige basis. In de 
samenleving wordt Carla gezien als 
een bescheiden en zeer gewaardeerd 
persoon. 

Lintje
Uit waardering voor haar verdien-
sten wordt Carla benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Voordat 
burgemeester Van der Meijden de bij-
behorende decoratie opspeldt en de 

bloemen overhandigt, sluit de burge-
meester af met de woorden dat Carla 
een voorbeeld is voor de samenle-
ving, waarvan er veel meer zouden 
moeten zijn. Maar ook zijn er lovende 
woorden voor Wim, die zijn vrouw in 
alles ondersteunt. 

Regie in eigen hand
Carla was, na het officiële gedeelte, 
nog steeds verbaasd dat haar man 
en vele familieleden en vrienden op 
de hoogte waren en zij juist niet. 
Normaal gesproken heeft Carla de re-
gie in handen, maar deze middag gaf 
zij zich gewillig gewonnen. Carla liet 
alles over zich heen komen. Ondanks 
haar afscheid bij de Dorpswerkplaats 
staat ze nog voor iedereen klaar en 
ook de koffie wordt gezet voor ieder-
een die langs wil komen.
 
Na de vele felicitaties in ontvangst te 
hebben genomen, werd er getoast op 
deze bijzonderlijke verdienste. Niet 
alleen voor Carla was deze middag 
een bijzondere middag, zo ook voor 
de burgemeester zelf. Zijn eerste of-
ficiële uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding sinds zijn installatie 
van burgemeester van Laarbeek was 
hiermee een feit.

Door: Emmy Pero

Carla Verhoeven met haar man Wim

 

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!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

www.koensterkennatuursteen.nl
ksterkennatuursteen@gmail.com

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken
- Keukenbladen

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.
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pantalons

Koppelstraat 1
Beek en Donk
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pantalons
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pantalons
     2+1

Koppelstraat 1
Beek en Donk

Koppelstraat 1
Beek en Donk

Koppelstraat 1

www.vanhalstomerij.nl

Actie is alleen geldig in juli
en geldt niet voor leer & suede.
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pantalons
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8-9-10 juli 
viert Harmonie 

St Caecilia groot 
feest. Wij hebben er 
zin in, hopelijk bent 
u ook van de partij!  

Het jaar is 1876, de dag 1 
augustus. In Lieshout wordt 
besloten om de ‘Harmonie van 
Lieshout’ op te richten. De club 
bestaat dan uit een bestuur en 
achttien muzikanten. Het zijn 
zware tijden leert de geschied-
schrijving. Geen elektriciteit 
of waterleidingnetwerk, de 
Lieshoutenaren werken hard en 
het enige, zeldzame verzetje 
wordt verboden!
 
De pastoor is fel tegenstan-
der van de kermis, want daar 
gebeuren dingen die hij liever 
niet ziet.  Zijn strijd is suc-
cesvol, de onzedige kermis 
verdwijnt. Het plan om een 
muziekvereniging te beginnen 
voor het broodnodige vertier 
wordt niet lang daarna gebo-
ren. St Caecilia is een feit.
 
Nu, 140 jaar later, telt de 
harmonie zo’n 250 leden en 
7 orkesten, waaronder haar 
60 jaar oude slagwerkgroep. 
We vieren feest, onder andere 
omstandigheden dan rond de 
oprichting, maar met even veel 
trots.
 
Dat feest wordt gedragen door 
de vele sponsoren en ook de 
ambassadeurs die letterlijk in 

dit kader hun verhaal over de 
harmonie vertelden. St Caecilia 
is in al die jaren gegroeid in 
omvang, maar ook als vereni-
ging. De maatschappelijke rol, 
de zichtbaarheid in het dorp 
en bovenal het brengen van 
vreugde en muziek maakt de 
vereniging tot veel meer dan 
‘het wekelijkse verzetje’, waar 
het ooit mee begon. 

Dat St Caecilia helemaal van 
deze tijd is laten we dit week-
end zien met bijvoorbeeld mu-
ziek die letterlijk iedereen kan 
aanspreken. We treden buiten 
de gebruikelijke ‘harmonie-
paden’ in ons promsconcert, 
want daar draait het om licht 
klassiek en vooral veel pop. 
Mis het daarom niet!
 
Wij gaan feestvieren en we 
hopen velen uit Mariahout, 
Lieshout en Laarbeek met ons! 
U bent welkom 8,9 en 10 juli 
op ons feestterrein op het Flo-
reffeveld in Lieshout!

Met een muzikale groet, 
Feestcommissie Sounds of 
Caecilia XXL

Diverse stands: 
o.a. makelaars, projectontwikkelaars, financieel 
adviseurs, architecten en woningcorporaties 

Informatie over:
• nieuwbouwplannen, woningen en bouwkavels
• het levensloopbestendig maken van uw woning
• energiebesparende maatregelen
• duurzaam (ver)bouwen
• starterslening
• interieur- en verkoopstyling

Dinsdag 12 juli, van 18.30 tot 21.30 uur 
Gemeentehuis Laarbeek

Kom naar woningmarkt Laarbeek!
Verhuizen, (ver)bouwen of verduurzamen? 

Gemeente Laarbeek organiseert woningmarkt
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – In het Laarbeekse 
gemeentehuis vindt komende dins-
dagavond (12 juli) een woningmarkt 
plaats. De markt is niet alleen be-
doeld voor inwoners die op zoek 
zijn naar een nieuwbouwwoning, 
maar ook voor burgers die bijvoor-
beeld willen verhuizen, verbouwen 
of renoveren. 

“We willen laten zien wat Laarbeek 
te bieden heeft”, vertelt wethouder 
Frans van Zeeland. “Er zijn veel be-
drijven aanwezig met een stand, van 
makelaars tot projectontwikkelaars, 
architecten, taxateurs en woningsty-
listes. Er is voor iedereen informatie te 
verkrijgen. Ook bijvoorbeeld over het 
verduurzamen van je woning.”

Woonvisie 
Voorafgaand aan de avond gaat de 
gemeente met de aanwezige partijen 

in gesprek over de nieuwe woonvisie. 
De gemeente wil horen wat er onder 
hun partners leeft en speelt op de 
Laarbeekse woningmarkt en dit zo 
goed mogelijk in kaart brengen. 

Woningmarkt 
De markt is dinsdag voor iedereen 
vrij toegankelijk. Geïnteresseerden 
zijn welkom tussen 18.30 en 21.30 
uur in de ontmoetingsruimte van het 
gemeentehuis. 

Mariahout - Wie van lekker hard mee-
zingen houdt zit komende week goed 
bij Openluchttheater Mariahout. Op 
woensdag kunnen jong en oud lek-
ker meezingen met het muzikale fa-
beltje Loop di Loup(e), en op vrijdag 
verschijnt niemand minder dan BLØF 
ten tonele. Dus smeer je stembanden 
en schraap je keel, en zorg dat je deze 
voorstellingen niet mist! 

Loop di Loup(e)
Een knotsgekke interactieve en mu-
zikale voorstelling, waarin humor en 
filosofie hand in hand gaan. De wolf 
is the good guy en verzorgt de bo-
men in het bos op de vervuilde aarde. 
Roodkapje is een kind dat met veel 
herrie, kauwgomkauwend de rust 
komt verstoren. Voor de jongsten een 
mooie voorstelling om te zien, voor 
de ouderen ook een voorstelling met 
diepgang waarover nog lang kan wor-
den na gesproken. Loop di Loup(e) 
speelt op woensdag 13 juli om 14.30 
uur. 

BLØF
BLØF heeft eigenlijk geen introduc-
tie nodig. De band baadt in gouden 
en platina platen, onderscheidingen 
en awards en weet iedere zaal in een 
mum van tijd te vullen. Gedreven en 

gepassioneerd als altijd geeft de band 
in het theater de nieuwe nummers een 
akoestisch jasje en laten ze een dwars-
doorsnede horen van hun inmiddels 
zeer omvangrijke oeuvre.

De sound van hun laatste album 'In 
Het Midden Van Alles' is dieper en 
geslaagder dan wat men tot nu toe 
van BLØF gewend is. Er zit van alles 
in. Gekke soundjes en geluidjes, die 
extra smaak toevoegen aan de lied-
jes. Het is net als met koken. Het kan 
alleen met peper en zout, maar door 
meer kruiden en meer technieken 

toe te voegen, krijgt je een lekkerder 
eindresultaat.

In het voorprogramma speelt Rogier 
Pelgrim, bekend door zijn deelname 
aan ‘De Beste Singer Songwriter van 
Nederland’. Deze voorstelling speelt 
op vrijdag 15 juli om 20.00 uur. 

Kaartverkoop
Meer informatie en kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie web-
site). Openluchttheater Mariahout. 
Beleef meer!

Beleef fabeltjes en BLØF in Openluchttheater Mariahout

Loop di Loup(e)
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Munten, kaarten, postzegels en theezak-
jes. Het zijn zo maar wat populaire ver-
zamelitems. Maar er is nog veel meer. 
Mensen verzamelen de meest bijzonde-
re dingen, ook in ons Mooi(e) Laarbeek. 
Op zoek naar de MooiVerzamelaar van 
deze maand, belt De MooiLaarbeekKrant 
aan bij Gerda en Martien Gilsing in de 
Prinsenhof in Lieshout. Gerda vertelt 
vol trots over haar enorme verzameling 
koelkastmagneetjes.

De verzamelaar
“Ik ben de verzamelaar”, zegt Gerda, 
”maar mijn man Martien is er bijna 
net zo fanatiek mee bezig.”  Als De 
MooiLaarbeekKrant zich verwonderd 
toont dat de hele verzameling in de 
keuken aan de muur hangt en niet er-
gens hoog op de bovenverdieping, lacht 
Gerda: “Moeders wil is hier nog wel wet 
hè! En zo kunnen we er samen van ge-
nieten als we hier ons boterhammetje 
op zitten te eten.”

De verzameling
Toegegeven; deze verslaggever was een 
beetje vooringenomen. Wat kan een 
verzameling koelkastmagneetjes nou 
nog meer uitbeelden dan Woezel en Pip, 
Tom en Jerry, of Bumba? Niets is minder 
waar. Ontelbare koelkastmagneetjes 
hangen op white-boards in de keuken, 
in allerlei vormen en exotische kleuren. 
Onvoorstelbaar! “Hoe begin je nou 

zoiets?”, wil De MooiLaarbeekKrant 
weten. “Heel simpel”, zegt Gerda en ze 
pakt een magneetje van het bord. “Dit 
magneetje kochten we in Londen voor 
mijn moeder. Zij spaarde ook koelkast-
magneetjes. Toen we thuiskwamen, be-
keek ik het magneetje nog eens goed. 
Het was een prachtig magneetje met 
de belangrijkste bezienswaardigheden 
van Londen, de Bobby, de knalrode 
brievenbus, de Westminster, de Guards 
en de typische telefooncel. Ik kon het 
niet over mijn hart verkrijgen om zoiets 
moois weg te geven! Zelfs niet aan mijn 
moeder. Met dit magneetje is mijn ver-
zameling begonnen. “En je moeder?”, 
wil De MooiLaarbeekKrant weten. “Die 
heb ik dit verhaal nooit verteld”, bekent 
Gerda. Als we nu op reis zijn en ik breng 
voor iemand anders wat mee, dan koop 
ik er altijd twee. Eén om weg te geven, 
één om zelf te houden. De verzameling 
telt inmiddels 639 items uit 50 verschil-
lende landen. “En geen enkele dubbel”, 
lacht Gerda trots.

Reizen
Martien en Gerda zijn erg reislustig. 
In Mallorca komen ze jaarlijks, maar 
ze waren ook in Engeland, Spanje, 
Canada, noem maar op. Telkens kopen 

ze daar magneetjes en ook familie en 
buren brengen vaak iets mee voor de 
verzameling. “Ieder jaar komen er zo’n 

vijfentwintig bij”, zegt Martien met 
een blik op de overvolle borden. De 
Nederlandse magneetjes vindt Gerda 
een beetje oubollig, want het zijn toch 
vaak dezelfde soort zaken die uitgebeeld 

worden; vuurtorens, klompen, kaas-
meisjes en zeilboten. “Nee, dan moet 
je hier eens kijken naar de magneetjes 
uit Spanje”, zegt Gerda. “Daar zie je 
tenminste de kleuren van de zon en het 
blauw van de Middellandse zee!”

“Of de hobby duur is?”, wil De 
MooiLaarbeekkrant weten. “Valt wel 
mee”, zeggen Gerda en Martien. “De 
magneetjes zelf kosten maar een paar 
eurootjes per stuk. Het reizen kost na-
tuurlijk wel wat. We krijgen er echter 
veel voor terug. Aan magneetjes die 
we zelf meebrachten hebben we mooie 

vakantieherinneringen. Magneetjes die 
we kregen brengen ons soms op het 
idee voor een volgende reis. In juni gaan 
we naar Toronto en in september zitten 
we weer op Mallorca.”

Oproep
“Nee”, zegt Gerda. “Ik wil niets 
kwijt, maar als iemand nog een bij-
zonder koelkastmagneetje heeft dat 
weg mag, dan hou ik me aanbe-
volen!” Gerda Gilsing is woonach-
tig aan de Prinsenhof 7 te Lieshout. 
Telefoonnummer  0499-422943,
email: mgilsing@onsbrabantnet.nl.

Mooi Laarbeek Verzamelt...

Canada, noem maar op. Telkens kopen 
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Canada, noem maar op. Telkens kopen Canada, noem maar op. Telkens kopen vaak dezelfde soort zaken die uitgebeeld Onvoorstelbaar! “Hoe begin je nou we zelf meebrachten hebben we mooie 

Ieder jaar komen er zo’n 

vijfentwintig bij

Martien en Gerda Gilsing trots op hun verzameling

Lieshout – Buurvereniging Plan 
West houdt een kienavond met als 
thema ‘vakantie’, met prachtige va-
kantietassen als prijs. Deze wordt 
gehouden op woensdag 20 juli.

Deze kienavond zijn in Zaal de 
Koekoek, Dorpsstraat 49 en begin-
nen om 20.00 uur. De zaal is open 

om 18.30 uur. Iedereen is welkom 
op deze kienavond. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan buurt-
vereniging Plan West.  

In verband met de vakantie is er geen 
kienen op woensdag 27 juli, 3 en 10 
augustus. De wekelijkse kienavon-
den beginnen weer op 17 augustus.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houden op vrijdag 8 juli een 
kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Buurtvereniging Plan West 
houdt kienavond 

Kienen met de Raopers

Veilig Verkeer Laarbeek?

Bosscheweg 30 Beek en Donk   Tel. 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl     www.josverschurenshop.nl

GRATIS* 
GRUNDIG M5 NAVIGATIE

* Bij aankoop van een 
lichtmetalen wielenset

NIEUWE BANDEN 
BIJ 

SNEL EN VOORDELIG!

& VELGEN

GRATISGRATIS**GRATISGRATIS

OP=OPONZE VOORDELIGE
BANDEN & VELGEN 
NU IN 1 WEBSHOP

JOSVERSCHURENSHOP.NL

ONZE VOORDELIGE
BANDEN & VELGEN 
NU IN 

JOSVERSCHURENSHOP.NLJOSVERSCHURENSHOP.NLJOSVERSCHURENSHOP.NL

UITBALANCEER SERVICE
Wij beschikken over het meest geavanceerde 

balanceerapparaat van Nederland!

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Kun je je binnen Laarbeek 
veilig in het verkeer bewegen, zijn er 
specifieke knelpunten aan te wijzen 
of is men best tevreden? Burgerpanel 
TipMooiLaarbeek peilde de meningen 
van verkeersdeelnemers in Laarbeek.

Kwaliteit van het wegennetwerk
Op de vraag of de kwaliteit van het we-
gennetwerk in Laarbeek de afgelopen 
twee jaar is veranderd, antwoordt een 
kwart van de inwoners dat deze slechter 
is geworden. Zo vindt men ‘dat er zicht-
baar wordt bezuinigd op het wegenon-
derhoud’ en ‘dat nieuw aangelegde stra-
ten slecht zijn aangelegd’. Als voorbeeld 
noemt men hier de Brouwersstraat in 
Beek en Donk en de Wilhelminalaan in 
Aarle-Rixtel. Van deze laatste straat ‘zou-
den de trottoirs zelfs al aan het verzakken 
zijn’. Bovendien benoemen respondenten 
‘dat de wegen in het buitengebied slech-
ter zijn geworden’ en dat ‘de Hoofakker 
in Lieshout in een slechte staat van on-
derhoud verkeert’. De verkeerssituatie 
rondom de Beekse brug wordt door me-
nigeen als grootste knelpunt ervaren.

Wel of niet veilig?
Met betrekking tot de verkeersveiligheid 
binnen Laarbeek is ongeveer de helft 
van de inwoners van mening dat deze 
de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven. 
Een klein percentage (8%) vindt dat de 
verkeersveiligheid is toegenomen door 
de aanleg van rotondes; ‘deze maken de 
doorstroming binnen de dorpen beter’. 

Deze zelfde groep ziet nog wel graag 
een rotonde verrijzen op de T-splitsing 
Lieshoutseweg/Orchideestraat. Bijna 
een derde (28%) van de Laarbekenaren 
vindt dat de verkeersveiligheid achteruit 
is gegaan. Met name het Berkendijkje in 
Beek en Donk en de oversteek vanaf het 
Berkendijkje naar het Heuvelplein worden 
als ‘zeer gevaarlijk’ ervaren, evenals de si-
tuatie op de Heuvel in Lieshout. Toch wij-
ten inwoners de afname van de verkeers-
veiligheid niet enkel aan de situaties ter 
plaatse. ‘Het gedrag van weggebruikers 
in het algemeen is verslechterd’ en ‘ver-
keersdeelnemers worden steeds agressie-
ver en onbeschofter’, meent men. 

Als fietser of voetganger voelt een ver-
gelijkbaar percentage (39%) van de on-
dervraagden zich wel en niet veilig bin-
nen de bebouwde kom. Niet veilig voelt 
men zich bij de oversteekplaats bij de 
bushalte aan de Lieshoutseweg in Beek 
en Donk. Het daar geplaatste hekwerkje 
wordt door fietsers als erg hinderlijk er-
varen. Ook de brug bij de Deense Hoek 
wordt door fietsers en voetgangers als 
niet veilig ervaren. Als meest onveilige 
straten worden de Koppelstraat en de 
Kapelstraat in Beek en Donk benoemd. 

‘In de Kapelstraat rijdt veel sluipverkeer 
tegelijk met fietsende kinderen en vaak 
met een (te) hoge snelheid’, is een veel-
gehoorde reactie. Inwoners die zich op de 
fiets of als voetganger wél veilig voelen, 
vinden dat je ‘zelf alert moet zijn’ en stel-
len voor om meer te handhaven op snel-
heid, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van BOA’s.

Grote voertuigen 
Is het aantal grote voertuigen zoals 
tractoren en vrachtwagens de laatste 
twee jaar toegenomen binnen de be-
bouwde kom? ‘Absoluut’, vindt 43% 
van de Laarbekenaren, ‘en dan vooral 
in Aarle-Rixtel’. Men geeft aan ‘dat het 
Dorpsplatform heeft aangetoond dat er 
te veel doorgaand vrachtverkeer door 
Aarle-Rixtel rijdt ondanks het verbod om 
door de kern te rijden’. Het ‘weren van 
grote voertuigen uit de kernen’ wordt 
als noodzakelijk gezien voor de verkeers-
veiligheid terwijl inwoners tegelijker-
tijd aangeven te begrijpen dat winkels 
bevoorraad moeten worden en je ‘dus 
nooit ontkomt aan vrachtverkeer door de 
dorpskernen’.

Het weren van grote voertuigen binnen 
de bebouwde kom
Maar liefst 66% van de inwoners vindt 
dat grote voertuigen - afgezien van be-
voorrading -geweerd moeten worden 
binnen de bebouwde kom. ‘Grote voer-
tuigen geven geluidsoverlast, dragen bij 
aan een gevoel van onveiligheid en ver-
oorzaken extra slijtage aan de wegen’, 
vindt men. ‘Meer handhaven’ en ‘alleen 
bestemmingsverkeer toestaan’ zijn vol-
gens hen manieren om dit te bewerk-
stelligen. Toch is bijna een vijfde van de 
Laarbekenaren (18%) het niet eens met 
deze stelling. ‘Als je voertuigen weert 
binnen de bebouwde kom, verplaatst 
het probleem zich naar de buitenwegen’, 
denken zij. ‘De snelheid van met name 
landbouwvoertuigen is dusdanig laag dat 
het inhalen uitlokt met daar waar het niet 
is toegestaan zeer gevaarlijke situaties 
tot gevolg’. Een opvallende suggestie uit 
deze laatste groep tot slot: ‘We wonen in 
een landelijke omgeving met veel agrari-
sche bedrijven. Daar horen deze voertui-
gen bij. Moet je dan even goed opletten, 
is dat toch niet zo erg…?’

Grote voertuigen geven geluids-

overlast, dragen bij aan een ge-

voel van onveiligheid en veroor-

zaken extra slijtage aan de wegen
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Met op vrijdagavond 8 juli
Sounds of caecilia proms

Spektakelconcert door St Caecilia met band en top zangers!

Feest, dans en zing mee op pop, rock, soul, 
latin en nog veel meer.  Mis het niet!

Kaarten te koop bij:
Dio Mark, Lieshout | De Pelgrim, Mariahout | Snoeperij Jantje, Aarle-Rixtel 

Bloemsierkunst Fons, Beek&Donk. | of via tickets@harmonielieshout.nl

Harmonie St Caecilia 
viert groot feest!

Feest mee 8-9-10 juli
Sounds of Caecilia XXLXXL

Sounds
ofCaecilia

locatie: feesttent Floreffeplein lieshout

voor meer informatie www.harmonielieshout.nl en facebook.com/harmonielieshout

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43

PV-Systemen Warmtepompen Zonneboilers

Wij n
emen deel aan:

Als UNETO-VNI 
Comfortinstallateur
voorzien wij uw woning 
van alle gemakken! SANITAIR ELEKTRA VERWARMING VEILIG

Laatste jubileumconcert en seizoens-
afsluiting van de Stoomafblaaskapel

Beek en Donk - De buurtkapel van buurt-
schap ‘De Eendracht’, beter bekend als de 
Stoomafblaaskapel geeft op 12 juli het 
laatste concert in het kader van het 30-jarig 
jubileum van deze kapel. 

Heel de Laarbeekse gemeenschap en an-
dere muziekliefhebbers worden bij deze 
uitgenodigd. Het eerste concert met mede-
werking van het Seniorenorkest uit Lieshout 
heeft inmiddels eind februari plaats gevon-
den. In verband met de weersomstandig-
heden moest helaas het koningsconcert op 
Koningsdag worden afgelast.

De Stoomafblaaskapel werd 30 jaar ge-
leden op Koninginnedag opgericht en 
staat momenteel onder leiding van Hannie 
Hendriks, die zelf 30 jaar geleden als saxo-
foniste in deze kapel is begonnen en in-
middels is doorgegroeid tot dirigente. Het 
optreden vindt plaats op dinsdag 12 juli op 
het Eendrachtpleintje, tegenover café de 
Tapperij van 19.00 tot circa. 20.30 uur. De 
muziek die de stoomafblazers ten gehore 

brengen, is een internationaal programma 
met diverse evergreens en ook enkele jazz 
en Zuid-Amerikaanse nummers. De kapel 
kent een rijk verleden en verzorgde diver-
se optredens in binnen- en buitenland, o.a. 
op het Carat paviljoen in Helmond, op het 
MuziektuinPodium in Beek en Donk, het 
mediapark in Hilversum en in de Efteling. 
Buitenlandse optredens waren er in Polen, 
Luxemburg, België en Duitsland. 

Door de medewerking van o.a. de 
Rabobank, buurtvereniging ‘De Eendracht’ 
en de gemeente Laarbeek is het concert 
gratis toegankelijk. Zoals al eerder gezegd, 
is iedereen van harte welkom om dit afslui-
tingsconcert bij te wonen. Omdat de kapel 
30 jaar bestaat, wordt er in de pauze gratis 
koffie en thee met iets lekkers uitgedeeld. 
De afsluiting van het jubileumjaar van de 
kapel wordt verder in de avonduren in be-
sloten kring gevierd. Bij slecht weer spe-
len ze in Café Zaal van de Burgt aan het 
Heuvelplein 21 te Beek en Donk.

Beek en Donk - De scouting van Beek en 
Donk gaat vanaf volgend seizoen begin-
nen met de Bevers. De Bevers is de jongste 
groep van de scouting, namelijk van 4,5 tot 
7 jaar.

De Bevers hebben club op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur. Alles draait bij de be-
vers om op een  leuke kindvriendelijke ma-
nier met gemotiveerde leiding club te draai-
en. Dus vind jij het leuk om lekker buiten te 
spelen en om scoutingtechnieken te leren, 
maar vind jij het ook leuk om op kamp te 
gaan en vooral lekker te spelen met je leef-
tijdsgenoten, ben je nieuwsgierig gewor-
den, kom dan op zaterdagmorgen 9 juli van 
10.00 tot 12.00 uur naar de inloopochtend. 
Hier kun je zien wat zij allemaal gaan doen 
bij de Bevers, denk hierbij aan popcorn en 
brood bakken boven een  kampvuur. Ze 
hebben daar een schommel staan die ze zelf 
hebben gepionierd. Pionieren is met palen 

en touw op scoutingtechnieken aan elkaar 
maken. Ook kun je een korte route lopen 
met een gps-apparaat en kunnen ze jou een 
rondleiding geven in en om de blokhut. 

Je bent van harte welkom bij de blokhut aan 
de IJsweg 1 te Beek en Donk. De koffie, thee 
en natuurlijk de ranja, staan klaar. Als je nog 
meer informatie wilt over de Bevers kun je een 
e-mail sturen naar dehak_1@hotmail.com.

Aarle-Rixtel - In het kader van het duur-
zaamheidsprogramma houdt de gemeente 
Laarbeek, samen met tal van andere partij-
en haar eerste duurzaamheidsmarkt. Deze 
markt wordt gehouden op zondag 10 juli 
op Landgoed Croy.

De markt
Op de duurzaamheidsmarkt is heel veel te 
beleven. het credo is ‘Proeven, kijken, ko-
pen, doen!’, het aanbod op de markt sluit 
daar mooi bij aan. Diverse verenigingen en 
bedrijven laten zien wat er zoal aan duurza-
me initiatieven bestaat. Van geitenkaas tot 
elektrische auto’s, van duurzaam wonen tot 
een vliegerbouwer en van nieuwe tasjes uit 
oude kleren tot speelrobots. Een breed scala 
aan deelnemers maakt deze markt zeker het 
bezoeken waard. 

Behalve het gedeelte met marktkramen heb-
ben ze bovendien ook een ZEN-plein met 
diverse deelnemers die zich bezighouden 

met gezondheid, gezonde voeding en ge-
zond leven. Daarnaast is er een kidscorner 
waar ze op de speelweide een aantal tenten 
hebben ingericht met activiteiten voor kin-
deren van 4 tot 14 jaar. Ook in een biolo-
gisch sapje of wijntje en een lokaal biertje 
wordt voorzien. En daar horen natuurlijk 
ook heerlijke biologische hapjes bij op het 
terras.

Programma
De Duurzaamheidsmarkt is om 11.00 uur 
geopend. Doorlopend zijn er leuke films 
over duurzame initiatieven in Laarbeek en 
huifkartochten. Om 12.00, 14.00 en 16.00 
uur zijn er knutsel workshops bij Juuds. Met 
een gids kun je wandelingen over landgoed 
Croy maken om 14.00 en om 15.30 uur. Om 
15.00 is de prijsuitreiking ‘Beste titel voor 
het duurzaamheidsprogramma’. Om 16.30 
wordt de overnachting Bed & Breakfast 
Croy verloot. En er is nog veel meer dan dit. 
Dus mensen; komt dat zien.

Scouting start met groep de Bevers

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Suze van den 
Hurk

‘Mannen-weken' waren het de 
afgelopen weken bij El Ranxo, met 
andere woorden; stoere praat, veel 
bier en na een dagje zwembad 
‘verbrande en oververhitte’ lijven 
omdat zonnebrand smeren nergens 
voor nodig is, toch mannen?  
Het begon circa een maandje geleden 
met een groep Engelse MTB-ers. Ze 
hadden vorig jaar september al bij ons 
geboekt en verbleven twee nachten, 
één nacht aan het begin en een nacht 
aan het einde van hun trip. Daar tussenin 
gingen ze van ons richting Andorra, de 
grens over naar Frankrijk, stukje Franse 
Pyreneeën, weer terug over de grens 
naar de Spaanse Pyreneeën om zo 
weer bij ons te eindigen. Iedere dag 
circa 100 kilometer mountainbiken met 
als hoogtepunt op dag 4 een klim van 
1400 meter. Pffff, ik word al moe als ik 
er alleen al aan denk. We haalden niet 
de gasten, maar hun bagage en ‘bike-
bags’ op van het vliegveld. De gasten 
sleutelden op de luchthaven hun 
fietsen in mekaar en fietsten zo van 
het vliegveld naar ons toe. Deze groep 
was nog bij ons terwijl de volgende 
‘mannen-groep’ arriveerde; drie 
Amsterdamse taxichauffeurs waarvan 
hun motoren inmiddels al bij ons in de 
garage stonden te wachten. Ook zij 
hadden voor twee nachten geboekt 
met het idee met hun eigen motor 
van ons uit terug naar Nederland te 
gaan rijden. Maar doordat één motor 

(ik noem geen merk) na 30 kilometer 
Spaans landschap er al mee ophield en 
er vier dagen op een onderdeel gewacht 
moest worden, met daarbovenop 
de slechte weersvoorspellingen in 
Frankrijk, zijn ze uiteindelijk acht 
nachten bij ons geweest. Ontzettend 
genoten van hun ‘Amsterdamse’ 
humor, fantastische verhalen en van 
de enorme doos bonbons die ze voor 
ons gekocht hadden. Onze volgende 
vier gasten kwamen uit Eindhoven 
en omstreken en ook zij hadden hun 
‘race-monsters’ in Beek en Donk 
ingeleverd om bij ons te kunnen 
starten aan hun 10-daagse motortour 
met Nederland als eindbestemming. 
Lekker verwend met bordje ‘Spaghetti-
a-la-Imca’ konden ze met hun buikjes 
gevuld met voldoende koolhydraten 
aan hun fantastische tocht beginnen. 
Tot slot ontvingen we zes motorrijders 
uit De Kempen die een lang weekend 
bij ons verbleven om een dag of vier 
mooie tochten rondom onze B&B te 
maken. Vanmorgen hebben we van 
hen afscheid genomen en onderweg 
naar het vliegveld vertelden ze dat 

ze graag eind juni 2017 wederom 
naar ons toe willen komen; dus die 
boeking staat alweer! Hiermee zijn de 
‘mannen-weken’ ten einde en staan 
we op het punt de eerste gezinnen te 
ontvangen die aan hun welverdiende 
zomervakantie beginnen. Dit betekent 
de komende maanden voor ons zeven 
dagen per week volle kracht vooruit…
We hebben er zin in!

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

Luchtpost
Stoere mannen…

spanje

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 06-21862206

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

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

Bril gevonden (di. 5 juli) t.h.v. De visvijver, 
langs het kanaal in Beek en Donk. Af te halen 
bij kantoor MooiLaarbeek

GEVRAAGD
Klassieke auto's gezocht. Heeft u een 
oldtimer staan die u wilt verkopen, dan 
kunt u mij bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

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

Wie heeft er nog dubbele Angry Birds van 
de Plus liggen? Mijn zoon zou er enorm blij 
mee zijn. Tel. 06-30013000

Huishoudelijke hulp gezocht voor 3 uur. 1x 
per week in Beek en Donk. Tel. 06-47276827

Gevraagd: oude aardappelriek. Zonder 
steel mag ook. Tel. 0492-463064

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

OVERIG
Inzamelpunt voor OLIE en VET. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zater-
dag van de maand. 16 juli/ 17 sept./15 okt. 
van 10.30 tot 11.30 uur.

TE KOOP
 

Te koop: jonge bruine legkippen volledig in-
geent. Tel. 0499-471755 of 06-13894215

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

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

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

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

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

Te koop: Relaxfauteuil donkerbru-
in leer in goede staat. €100,00. Mail: 
harma.zaagman@hotmail.com

Te koop: aluminium dak dragers voor 
Hyundai ix35 (nieuw, niet gebruikt) prijs 
€75,00. Tel. 0492-464721

Te koop: aluminium velgen met win-
terbanden. Zaten op een Hyundai ix35. 
Maat 215/70 R1 past ook 60 met maat 
225/60 R17. €300,00. In perfecte staat. 
Tel. 0492-464721

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

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

VERLOREN
Gouden plaatje verloren omgeving Beek 
en Donk. Kinderkopje met tekst Raoul en 
geb. Datum 3-8-1983. Tel. 0492-462773

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Olivia 

2 jaar
!

Hiep 

Hiep 

Hoera

WWW.TOTAALSERVICELAARBEEK.NL
De Stater 6  | Lieshout | 0499 - 423296

.TOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NLOTAALSERVICELAARBEEK.NL
 0499 - 423296

AALSERVICELAARBEEK.NLAALSERVICELAARBEEK.NL

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Snuffelwinkel
Malle Pietje

Voor 2e handsspullen
Wij halen ook uw spullen op.
Openingstijden:
ma t/m vrij 11.00 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

Beekerheide 23 - Beek en Donk
06 - 16054486
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Kort nieuws

Gemeente actueel

Extra maandagavond open

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwe bankrekeningnummers gemeente 
• Onderhoud asfaltwegen 
• Uitschrijving personen
• Huiskamerbijeenkomsten voor ondernemers buitengebied
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 8 juli komen twee raadsleden van FFB en PvdA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

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

Dansen, muziek maken, schilderen, toneelspelen?
Met een gemeentelijke subsidie wordt de drempel lager

Kunst & cultuur is onmisbaar voor de samenleving. De gemeente Laarbeek heeft 
een nieuw subsidiestelsel voor kunst- en cultuuronderwijs met ingang van het 
cursusjaar 2016-2017. Het gemeentebestuur wil alle kinderen tot en met 18 jaar 
de kans geven om kennis te maken met kunst en cultuur. Het gaat dan om allerlei 
vormen van kunst- en cultuuronderwijs, bijvoorbeeld: zang, dans, toneel, muziek, 
beeldende kunst, theater. Er is voor iedereen die hiervoor een opleiding wil volgen 
subsidie beschikbaar. Om voor die subsidie in aanmerking te komen, moet wel aan 
enkele voorwaarden worden voldaan.

Wie krijgen er subsidie?
Alle kinderen die:
• in de gemeente Laarbeek wonen, en 
• op 1 september van het lopende jaar nog geen 18 jaar zijn, en
• een opleiding volgen op gebied van kunst en cultuur bij een docent die op de 

docentenlijst staat, en
• de opleiding volgen in de gemeente Laarbeek (in uitzonderlijke gevallen is 

daarvan af te wijken).

Docentenlijst
Op de website van de gemeente staat een lijst van gekwalifi ceerde docenten die 
zich hebben gemeld bij de gemeente. Als een kind bij een van deze docenten een 
opleiding volgt, dan komt hij/zij in aanmerking voor subsidie.

Hoe hoog is de subsidie?
De gemeente Laarbeek geeft in principe een subsidie van 50% van het lesgeld, 
met een maximum van:
• € 60,- voor het volgen van groepslessen (meer dan 2 personen);
• € 275,- voor het volgen van een opleiding individueel hafabra-onderwijs;
• € 175,- voor het volgen van overige individuele opleiding kunst- en 

cultuuronderwijs.
Per kind wordt per jaar maximaal 1 subsidie verleend voor individueel onderwijs en 
1 subsidie voor groepsonderwijs.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Een ouder/verzorger sluit een overeenkomst voor het volgen van een opleiding 
bij een van de docenten die genoemd zijn op de website van de gemeente. De 
docent zorgt dat deze overeenkomst bij de gemeente terechtkomt. De gemeente 
checkt de aanvraag en geeft een voucher aan de ouder/verzorger. Deze kan de 
voucher overdragen aan de docent, die op zijn/haar beurt deze kan verzilveren bij 
de gemeente.

Voor 1 augustus
Als de lesovereenkomst voor 1 augustus binnen is bij de gemeente, dan krijgt u 
voor het begin van het cursusjaar 2016-2017 duidelijkheid over de hoogte van de 
subsidie.

Meer informatie
Meer informatie staat op de website van de gemeente. Heeft u nog vragen, neem 
dan contact op met de gemeente Laarbeek, 0492 469 700.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met een terrasconcert in de Bernadettestraat is een gedeelte van de 
Bernadettestraat, tussen de Dorpsstraat en Bernadettestraat 56, in Mariahout 
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 17 juli 
2016 van 9.00 tot 19.00 uur.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

J U L I
ma di wo do vr za zo

J U L I
ma di wo do vr za zo

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

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

Klachten afvalinzameling
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Agenda’s raadscommissies

Over twee weken zijn er weer drie commissievergaderingen. De vergaderingen van 
deze raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U bent 
daarbij van harte welkom. De agenda’s vindt u hieronder. 

Agenda raadcommissie Sociaal Domein dinsdag 19 juli 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage 2015.
6. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
7. Rondvraag.
8. Sluiting

Agenda raadcommissie Ruimtelijk Domein woensdag 20 juli 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Vaststelling van een aangepast bestemmingsplan Kom Lieshout met betrekking 

tot het perceel De Stater 18 te Lieshout.
6. Locatiestudie woningbouw Aarle-Rixtel.
7. Stand van zaken bouwplannen.
8. Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
9. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda raadcommissie Algemene Zaken donderdag 21 juli 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Financiële eindrapportage voorzieningenclusters
6. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Even voorstellen: onze trouwambtenaren

Op 17 mei 2016 is mevrouw Klaartje van Ham-de Ruijter beëdigd als ambtenaar 
van de burgerlijke stand in Laarbeek. Zij volgt daarmee Bep Coolen-Hegeman op, 
die na ruim 25 jaar afscheid nam als trouwambtenaar. 

Klaartje van Ham-de Ruijter woont in Beek en Donk en vindt het op haar beurt 
geweldig om haar steentje bij te mogen dragen aan een speciale huwelijksdag van 
veel bruidsparen.

Met de aanstelling van Klaartje van Ham-de Ruijter is ons team van trouwambtenaren 
weer op volle sterkte. U ziet ze hier allemaal op de foto. Van links naar rechts: 
Tonny Willemse-de Vries, Henrie Bouwmans, Anke Cardol-Thomas en Klaartje van 
Ham–de Ruijter. 

In Laarbeek kunt u er in principe zelf voor kiezen welke buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand u wilt dat uw huwelijk voltrekt. Kosteloze en eenvoudige 
huwelijksvoltrekkingen zijn hier een uitzondering op.



Donderdag 7 juli 2016 15Donderdag 7 juli 2016 15

WiSH Outdoor laat niets te wensen 
      over op 10e verjaardag      over op 10e verjaardag
WiSH Outdoor laat niets te wensen 

Redacteur: Joey van der Leemputten 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
       (Aarle-Rixtel) 

Beek en Donk – Op festivalterrein ‘de 
Aa’ aan de Lekerstraat vond afgelo-
pen weekend de tiende editie plaats 
van het 3-daagse festival WiSH 
Outdoor. En wie jarig is trakteert, 
moet de organisatie gedacht hebben. 
Het outdoor festival pakte deze jubi-
leumeditie groots uit en verraste de 
ruim 60.000 bezoekers met een spet-
terende line-up, schitterende podia 
en nog veel meer extra’s. We hebben 
de 10 traktaties van het uitverkoch-
te WiSH Outdoor 2016 op een rijtje 
gezet. 

1. Toegankelijk terrein
Vanwege de aanhoudende regenval 
was de organisatie genoodzaakt forse 
weersmaatregelen te treffen. Zo be-
sloten ze duizenden vierkante meters 
extra vlonders aan te leggen, werden 
er extra tenten geplaatst en paden van 
houtsnippers aangelegd. Tim Klomp 
Bueters verklaart: “Met man en macht 
hebben we nachten doorgewerkt om 
het terrein en de camping, ‘Camp 
WOW!’, zo begaanbaar mogelijk te 
maken. Hierbij hebben we ontzettend 
veel hulp ontvangen van de Gemeente 
Laarbeek, diverse lokale partijen en 
onze vrijwilligers.” Omdat het norma-
le parkeerterrein ontoegankelijk was 
voor auto’s, schakelde de organisatie 
de hulp in van nabijgelegen partners. 
“Nu wisten we extra parkeerplaatsen 
te realiseren met behulp van Bavaria 
in Lieshout, Time Out Gemert, de 

Hoffman Groep en voetbalvereniging 
Sparta’25.”

2. WiSH Radio
Van vrijdagmiddag tot en met zon-
dagavond kon je live via de ether ge-
nieten van de beste livesets, speciale 
dj-sessies, interviews met artiesten en 
bezoekers op het festivalterrein en 
Camp WOW!. In samenwerking met 
het Eindhovense Glow FM stond er 
zelfs een heuse radiostudio op het 
festivalterrein waar de WiSH-gangers 
aan mochten schuiven voor een ver-
zoekje of een meet-en-greet met één 
van de aanwezige artiesten. 

3. Prachtige podia
Het Laarbeekse festival staat al ja-
ren bekend om haar indrukwekken-
de mainstages. En ook deze editie 
kwam men ogen tekort als men bij de 
‘Devoted Stage’ en ‘Dedicated Stage’ 
arriveerde. Geïnspireerd door het die-
renrijk en met een majestueuze licht- 
en lasershow gooit WiSH Outdoor 
ook dit jaar weer hoge ogen met haar 
podia. 

4. Goede zorg voor vrijwilligers
Om de sfeer achter de schermen te 
proeven, stond uw redacteur een dag 
mee achter één van de vele barren die 
het festivalterrein rijk is. Honderden 
vrijwilligers functioneren tijdens het 
weekend onder andere als stagema-
nagers, kluisjesmedewerkers, kaart-
controleurs, sfeerbeheerders, cate-
raars en drankbevoorraders. Aan de 
soepele communicatie, duale waarde-
ring en goede catering is goed te zien 

hoe zeer WiSH Outdoor al die vrijwil-
ligers ook gedurende het festival een 
warm hart toedraagt. 

5. 18+ area
Na afloop van WiSH Outdoor 2015 
was er redelijk wat commentaar op 
het kinderbeleid op het festival. Daar 
heeft de organisatie gehoor aan ge-
geven door op de zondag een 18+ 
area in te luiden. Vele bezoekers haal-
den hier hun hart op en dansten er 
uitgebreid op los zonder rekening te 
hoeven houden met de kleinere, rond-
dwarrelende gasten. 

6. Gratis poncho’s
Om de tienduizenden aanwezigen te-
gen de enkele hevige regenbuien te 
beschermen, werden bij drinkbarren 
en andere standjes 50.000 poncho’s 
gratis verspreid. Dit bleek een klein 
gebaar waar vele gasten enorm blij 
mee waren.
 
7. Surpriseteam
Wie een kaartje had gekocht voor 
de vrijdag, zaterdag en/of zondag 
kon op het terrein letterlijk een aan-
gename verrassing tegen het lijf lo-
pen. “Om onze tiende verjaardag te 
vieren, liep een verrassingsteam rond 
om bezoekers te overdonderen met 
VIP-upgrades, gratis consumptiemun-
ten, WiSH merchandise-artikelen en 
taarten.”

8. 10 Years Show
Sinds de eerste editie in 2007 heeft 
het festival een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt. Om klokslag acht uur 

volgde daarom een terugblik met de 
mooiste momenten van de afgelopen 
tien jaar. “Hierin komt in vogelvlucht 
naar voren hoe we op evenementen-
terrein De Raagten zijn begonnen met 
2.000 bezoekers tot het prachtige, 
grootschalige avontuur waar we anno 
2016 deel van uit mogen maken.”

9. Guus Meeuwis
De absolute hoofdact van de zon-
dag werd ingevuld door niemand 
minder dan Guus Meeuwis. Hij wist 
samen met zijn ijzersterke band het 
24.000-koppige publiek vijfenzeven-
tig minutenlang te vermaken met 
meezingers als ‘Het is een Nacht’, 
‘Brabant’ en ‘Het dondert en het blik-
semt’. Jong en oud was getuige van 
de sfeervolle show die deze Brabantse 
cultheld wist neer te zetten. 

10. Eindshow
Één van de redenen om tot het slot 
van het festival te blijven is toch wel 
de afsluitende show. Het laatste half 
uur van de dag is gereserveerd voor 
een spectaculaire, muzikale ode aan 
de vrijwilligers, organisatie en bovenal 
de bezoekers. Daarbij komt iedere or-
ganisator kort aan het woord om een 
zegje over zijn specialisme te doen. De 
eindshow van de zondag biedt als kers 
op de taart letterlijk het podium voor 
de vrijwilligers die het grootste steen-
tje bijdragen aan de totstandkoming 
van deze tiende editie. Een jubileume-
ditie waarbij WiSH Outdoor niets te 
wensen overlaat.  
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Diniëtte Konings (56), is 
verzorgende IG en woont in 

Lieshout. Ze had nooit verwacht 
dat WiSH in tien jaar van zoiets 

kleins tot zoiets groots kon uitgroei-
en. “Dat had ik nooit verwacht toen 
ze (Niels, Tim en Bram) plannen be-
dachten aan de keukentafel. WiSH 
is een aanwinst waar Laarbeek trots 
op mag zijn. Ik ben dat, als moeder, 
ook!”

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Ik sta bij de merchandise. Dat is on-
derhand ‘ons kindje’. Je ziet de men-
sen binnenkomen, de portemonnee 
nog vol en dan schieten ze gelijk 
onze kant op.” 

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“Ik zie heel veel jeugd. Op zondag 
komen er mensen van 8 tot over 
de 88. Dat 'accedeert' allemaal. 
Iedereen heeft goede zin om te fees-
ten en daar neem ik mijn petje voor 
af.”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Ja, maar nog veel 

meer onbekenden. Op zondag zie 
ik veel families uit de buurt. Gisteren 
heb ik heel veel Engels gesproken.”

Wat maakte de meeste indruk op je? 
“Al tien jaar moet ik altijd weer hui-
len als het afgelopen is. Ik krijg nu al 
kippenvel als ik daaraan denk: drie 
gewone jongens uit Laarbeek die 
zorgen voor dit topfestival. Het is 
niet niks.”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Zekers.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Ik vind de jeugd geweldig. En on-
danks de nattigheid is het feest en 
daar geniet ik van.”

Op zondag zie meer onbekenden. Op zondag zie Op zondag zie 
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Maria van Doore (59) woont in 
Beek en Donk en is kok in het mis-
sieklooster 'Heilig Bloed' in Aarle-
Rixtel. Dit jaar helpt ze voor de 
derde keer bij WiSH.  

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Ik sta bij de verhuur van de 
kluisjes.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“De sfeer, de gezelligheid en het 
feestje. Als we hier klaar zijn, gaan 
we zelf daar kijken.”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Vandaag wel. Nu zijn er meer 
gezinnen en mensen van onze 
leeftijd.”

Wat maakt de meeste indruk op 
je? Maria verklapt al lachend: “Ik 
werk in het missieklooster als kok. 
Vorig jaar hadden ze een worst 
naar de zusters gebracht. De zus-
ters hadden zo gebeden en toen 
werd het 35 graden. Dit jaar is er 
ook een worst door de organisatie 
naar de zusters gebracht. Eén zus-
ter vroeg me: 'Wat denk je, zou-
den we die worst terug moeten 
geven?”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Jazeker.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Al die vriendelijke jeugd is ge-
woon fijn!” 
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Carin Bakker (50) uit Lieshout is 
werkzaam als dierenartsassisten-
te. Ze denkt dat dit haar achtste 
jaar als WiSH-vrijwilligster is. 

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Sinds een jaar of vijf help ik bij de 
merchandise. Eerder stonden we 
bij de kluisjes.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“De sfeer hier en de vriendelijkheid 
van mensen. Het is altijd lachen. En 
heel goed eten.”

Zie je veel bekende gezichten?
“Ja, vooral op zaterdag. Dan 
zie ik leeftijdgenoten van mijn 
kinderen.”

Wat maakt de meeste indruk op 
je? “Ik ben normaal gesproken 
geen janker, maar de eerste keer 
dat ik de eindshow zag en Bram het 
woord deed en Diniëtte huilde. Die 
jongen heb ik zien opgroeien….“

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Zeker weten.” 

Wil je nog iets kwijt over 
WiSH? “Punt 1: dat ik respect heb 
voor de organisatie, dat ze zo'n 
superfeest kunnen maken. Punt 
2: de jeugd is zo aardig. Je hoort 
geen onvertogen woord. Dat valt 
me elk jaar op.” 

kwijt over Wil je nog iets kwijt over kwijt over 
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Cor van Vijfeijken is een 62-jari-
ge boekhouder/administrateur uit 
Beek en Donk. Hij denkt dat hij voor 
de vierde of vijfde maal vrijwilliger 
is bij WiSH. De bewondering voor 
WiSH steekt hij niet onder stoelen 
of banken. 

Wat doe je bij WiSH? 
“Ik help in de personeelstent 
mee met de catering voor alle 
medewerkers.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH dat 
ze jou ieder jaar weer mogen vragen 
als vrijwilliger? 
“De saamhorigheid. Ik vind het 
prachtig dat drie jonge gasten dit 
opgezet hebben. Dat het van niks, 
iets geworden is. Het eerste jaar was 

ik er ook bij. En als je dan ziet hoe 
alles geprofessionaliseerd is en al die 
verantwoordelijkheid!” 

Zie je veel bekende gezichten? 
“Jazeker, vrienden, kennissen en 
mensen die ik hier als vrijwilliger 
weer ontmoet. De meesten ko-
men toch uit Beek en Donk en 
omgeving.”

Wat maakt de meeste indruk op je? 
“Al die uitdagingen die worden 
opgelost. Ik bewonder de stressbe-
stendigheid. Van niets, iets maken, 
ondanks de tegenslagen. Dat vind ik 
prachtig.”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 

“Bij le-
ven en welzijn 
wel.”

Wil je nog iets 
kwijt over 
WiSH? 
“Ik heb pure be-
wondering voor 
deze mensen.”

Cor van Vijfeijken is een 62-jari-
ge boekhouder/administrateur uit 

Remo Derks is 18 jaar oud en woont 
in Beek en Donk. Dit is de eerste 
keer dat hij zich als vrijwilliger in-
zet voor WiSH. In september start 
hij met de studie 'Small Business en 
Retailmanagement'. Maar voor het 
zover is, is het tijd voor WiSH. 

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Wij zorgen ervoor dat de media 
naar binnen kan en delen daarvoor 
polsbandjes uit.”

Hoe vind je het? 
“Ik heb het gezellig met leuke col-
lega's, de sfeer is goed en ik geniet 
van de muziek.”

Zie je veel bekende gezichten? “Dat 
valt wel mee. Ik kom bekenden te-
gen op het festivalterrein maar ik 

heb nog niet veel vrienden 
backstage.”

Wat had je niet willen missen? 
“De hardstyle-muziek!”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Als ze me vragen, kom ik.”

veel vrienden veel vrienden heb nog niet veel vrienden veel vrienden 

Remo Derks is 18 jaar oud en woont 
in Beek en Donk. Dit is de eerste 
keer dat hij zich als vrijwilliger in-
zet voor WiSH. In september start 

heb nog niet 

keer dat hij zich als vrijwilliger in-keer dat hij zich als vrijwilliger in-
zet voor WiSH. In september start 

in Beek en Donk. Dit is de eerste 
keer dat hij zich als vrijwilliger in-
zet voor WiSH. In september start 

Retailmanagement'. Maar voor het 

Mario Vlemmings is 55 jaar oud en 
woont in Beek en Donk. Hij werkt 
bij een verzekeringsbedrijf. “Dat is 
nagenoeg hetzelfde als werken bij 
WiSH”, grinnikt hij. Mario denkt dat 
hij vandaag voor de zesde maal vrij-
williger is bij WiSH, maar misschien 
heeft hij de zeven al aangetikt. 

Wat doe je precies bij WiSH? “Ik heb 
twee jaar bij 'sfeerbeheer' gewerkt 
en één jaar achter de mainstage bij 
de artiesteningang. Het leukst vind 
ik dat wat ik nu doe: werken in de 
personeelstent en mensen voorzien 
van eten en drinken. Verder zorgen 
we ervoor dat drank, koffie, broodjes 
worden aangevuld en straks regelen 
we warm eten.” 

Wat vind je zo leuk aan WiSH dat ze 
jou ieder jaar weer mogen vragen als 
vrijwilliger? 
“De sfeer onderling in dit vaste 
ploegje is goed. Het voelt als één 
grote familie en waarschijnlijk den-
ken de anderen daar net zo over.”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Ja, de vrijwilligers die hier ook in 
de personeelstent werken. Daardoor 
kom ik nu nog meer bekenden tegen 
in Beek en Donk.”

Wat maakte de meeste indruk op 
je? “Ooit dat podium met die ade-
laar. Dat is het echt mooiste wat er 
gemaakt is. Dat straalde zoveel uit en 
was zo kolossaal.”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Ja hoor, daarover bestaat geen 
twijfel.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Het stoort me dat mensen op 
Facebook klaagden over het natte 
terrein. Je moest eens weten wat er 
allemaal gedaan is om dit te verbete-
ren! Er is dag en nacht aan gewerkt. 
Blijkbaar beseffen mensen dat niet: je 
weet toch dat er modder ligt?”

Wat maakte de meeste indruk op Wat maakte de meeste indruk op 
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Hennie van Vijfeijken (59) is moe-
der van Niels, één van de drie jon-
gens die WiSH op de kaart heeft 
gezet. Al voor de tiende keer staat 
zij paraat als vrijwilligster. Hennie 
werkt als begeleidster van ver-
pleegkundigen bij meervoudig 
gehandicapte jongvolwassenen. 
Een mond vol, maar vandaag staat 
haar mond niet stil: zó trots is ze 
op deze mannen!

Wat doe je precies bij WiSH? 
“In het festivalweekend coördi-
neer ik de personeelstent. Dat be-
tekent mensen aansturen, zorgen 
dat de bevoorradingen op tijd zijn 
en bij calamiteiten Bram Konings 
informeren. En natuurlijk help ik 
zelf ook mee”, lacht ze. 

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“Ik vind het geweldig dat Tim, 

Bram en Niels dit idee samen be-
dachten in de sportschool om iets 
voor de jeugd te organiseren. Het 
eerste jaar waren er 2.000 bezoe-
kers, nu schat ik dat er tussen de 
50.000 en 60.000 festivalgangers 
zijn!”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Heel veel. Het grappige is dat er 
weken daarna nog naar me getoe-
terd wordt. Ik heb natuurlijk eten 
voor ze opgeschept.”

Wat maakte de meeste indruk op 
je? 
“Als je merkt dat je kind zoiets wil 
doen, dan wil je als moeder alles 
op alles zetten om daarmee te hel-
pen. Dat hebben alle ouders ook 
gedaan. Eerst waren het immers 
onervaren krachten, jonge knullen 
en kijk nu eens.”

Ben je volgend jaar weer 
van de partij? 
“Ja!” 

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Ik ben zó trots op deze drie man-
nen, waarvan de ouders ook veel 
gedaan hebben om dit te berei-
ken. En altijd zijn de vrijwilligers 
en goede doelen in ere gehouden. 
Dat bewonder ik.” 
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Anita van Oers, 50 jaar oud, uit 
Schijndel, draait al voor de negen-
de keer mee bij WiSH. Met haar 
roodharige krullen wordt ze door 
een collega grappend 'het bloeme-
tje van het secretariaat' genoemd. 
Anita werkt als financieel mede-
werkster bij Rijkswaterstaat. Maar 
vandaag even niet. 

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Wij zijn de receptie waar iedereen 
komt om tickets te halen. We be-
antwoorden vragen van vrijwilligers 
en bedrijven die spullen leveren.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH dat 
ze jou ieder jaar weer mogen vra-
gen als vrijwilliger? 

“Ik vind het gezellig op de recep-
tie. Het is een stabiele groep en de 
sfeer is gemoedelijk.”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Door de jaren heen heb ik veel 
mensen leren kennen. Ik kom niet 
uit de buurt, maar de oude groep 
van vrijwilligers ken ik vrij goed. 
Dat was in de tijd dat we allemaal 
nog in één tent pasten. ”

Wat had je niet willen missen? 
“Drie dagen helpen.”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Ja, het zit in mijn systeem!”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Het is een mooi festival, goed ge-
organiseerd en ze spelen goed in 
op calamiteiten. Kijk maar naar het 
weer. Iedereen probeert zijn best te 
doen om het voor de bezoekers zo 
leuk mogelijk te maken.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
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Maarten Lössbroek (29) houdt een 
paar dagen vakantie in Beek en 
Donk. Zo benoemt hij zijn inzet 
voor WiSH als vrijwilliger 'sfeer-
beheer'. Maarten heeft een ho-
veniersbedrijf 'Groenregisseur' in 
Veghel. 

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Wij zijn de ogen en oren van het 
festival. Als er iets niet pluis is, dan 
melden wij dat en wordt er actie 
ondernomen. Twee heren horen 
alle portofoons aan en leggen alle 
verbindingen, bijvoorbeeld met 
EHBO.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“Ik ben niet zo van het feesten, 
maar vind het wel leuk om te 
helpen. Vorig jaar hielp ik met de 

opbouw, nu dus sfeerbeheer. Het 
geeft me veel plezier.”

Zie je veel bekende gezichten?
 “Ik ontmoet de mensen weer van 
de opbouw en het afbreken van 
vorig jaar. Daar had ik dit jaar geen 
tijd voor doordat ik het druk had 
met mijn eigen werk.”

Wat maakt de meeste indruk op 
je? “Het unieke sfeertje van dit re-
latief goedkope festival. Vergelijk 
dit maar eens met 'Sensation', dan 
heb je maar één avondje plezier. 
Dan kun je beter naar WiSH gaan 
met veel goede namen!”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij?
 “Bij WiSH sowieso.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“WiSH gaat altijd door, weer of 
geen weer. Alles draait hier om het 
getal 35. De temperatuur was vo-
rig jaar 35 graden. Dit jaar stond er 
35 centimeter water op het terrein! 
Maar ik blijf lachen.”

Wil je nog iets kwijt over WiSH? Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
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Jouandi van Leuken, 41 jaar oud, 
uit Beek en Donk, komt met haar 
witte laarsjes het festivalterrein op. 
“Gisteren nog pikzwart, maar blue-
wonder doet wonderen.” Jouandi is 
in het dagelijks leven werkzaam als 
machineoperator bij Maas koffieau-
tomaten. Nu is ze voor de derde of 
vierde keer vrijwilligster bij WiSH. 
In de 'delivery room´ welteverstaan, 
met witzwarte laarsjes aan… 

Wat doe je precies bij WiSH? 
“Ik sta achter de bar bier te tappen, 
drinken uit te schenken en zorg voor 
de bevoorrading.”

Wat vind je zo leuk aan WiSH-
vrijwilliger zijn? 
“Op nummer 1 staat de gezellig-
heid, de sfeer. Het geeft me een 
kick om die menigte te zien. Al die 
mensen die plezier hebben en die ik 
voorzie van drinken.”

Zie je veel bekende gezichten? 
“Ik zie mensen uit het dorp en van 
mijn werk. Vanuit WiSH is er een 

vriendengroep ontstaan van men-
sen die achter de bar staan. We 
gaan samen uit eten en ik ben al bij 
twee huwelijksfeesten geweest.”

Wat maakt de meeste indruk op je? 
“De sfeer!”

Ben je volgend jaar weer van de 
partij? 
“Zekers.” 

Wil je nog iets kwijt over WiSH? 
“Ik kan niets anders zeggen dan dat 
er door WiSH een topprestatie gele-
verd wordt. Dat je van zo klein naar 
zoiets groots uitgroeit. En dat met 
hulp van zoveel vrijwilligers.”
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“Wij willen eigenlijk nog alles zien”, zeggen Sam en Kim Rovers 
uit Mariahout. “WiSH is zo indrukwekkend, mij maakt het niet uit 
welke artiesten er zo nog gaan komen. Maar Guus Meeuwis zou-
den we toch nog echt wel heel graag willen zien.” Sam en Kim 
zijn dit jaar gezellig samen met hun moeder voor de eerste keer 
op WiSH. Ze zijn op WiSH omdat ze van andere vrienden gehoord 
hadden dat het een heel gezellig festival is. 

Met een WiSH-pet op en een Rolling Stones-shirt aan zien de 
MooiLaarbeekTeenz Rachel van de Burgt uit Mariahout met haar 
vriendin Robyn Tomlow, die uit Helmond komt. Rachel is dit jaar 
voor de tweede keer op WiSH en zegt: “Ik vind WISH nog mooi-
er als vorig jaar. Vorig jaar was het al mooi maar nu is het voor 
mij nog indrukwekkender.” Rachel maakt het eigenlijk niet uit 
naar welke artiesten ze nog gaan kijken. Voor Robyn is het dui-
delijk. “Ik wil Guus Meeuwis en Ronnie Flex en Lil Kleine nog ze-
ker zien.”

Britt Sanders en Lieke Cortooms uit Asten zijn samen gezellig op 
WiSH. Ze zijn hier al vanaf drie uur ‘s middags. Wat zij vinden 
van WiSH? “Groot en gaaf!” Britt en Lieke komen vooral 
voor Ronnie Flex en Lil Kleine, maar ze vinden de mu-
ziek allemaal goed. Dit is niet de eerste keer dat ze bij 
WiSH zijn, daarom zijn ze er nu weer. De meiden zijn 
vooral te vinden bij de MainStage. Daar komt vol-
gens hen de leukste muziek. Kortom ze vinden het 
een geweldig festival. 

Juul van Hout en Kim Otten uit Aarle-Rixtel zijn ook bij WiSH. Juul 
is er voor de eerste keer en Kim al voor de vierde keer. Ze vinden 
WiSH erg gezellig en vinden de sfeer ontzettend leuk. Juul en Kim 
zijn niet alleen bij de MainStage maar gaan ook naar de tenten. 
Ze hebben nog geen oorpijn. Omdat ze de muziek zo leuk vinden 
zijn ze van plan om voorlopig nog niet naar huis toe te gaan. Ze 
blijven nog lekker doorfeesten. 

Een drukke rij bij de ijscokraam, waar ook een aantal internatio-
nale festivalbezoekers zijn. Angel (13) komt uit België en is van zo 
ver gekomen omdat hij graag naar WiSH toe wilde. Hij kent het 
festival via zijn vader. Het is de eerste keer dat Angel naar WiSH 
Outdoor is gekomen. Hij heeft een heel opvallend iets in zijn haar. 
Angel heeft er WiSH in laten scheren, omdat hij dat leuk vond. Hij 
wil alle optredens tijdens WiSH graag bezoeken. 

WiSH trekt veel Teenz, ook vanuit het eigen dorp. Het is natuurlijk 
het leukst om te gaan met je vriendinnen. Michelle, Rana, Floor, 
Daimy en Maud gingen samen. Vorig jaar waren ze er ook sa-
men en ze weten dat er erg veel bekenden op het festival zijn. 
De vriendinnen komen voor de muziek en willen heel graag 
Lil' Kleine en Ronnie Flex zien en Guus Meeuwis, ook al zijn 
die artiesten pas in de avond. Ze willen ook wel een keer-
tje in de zweefmolen. Het weer is prima, veel beter dan 
de voorspellingen. 

Op het gezellige festivalterrein van WiSH Outdoor 
komt MooiLaarbeekTeenz-redacteur Alexander Brutsaert 
Desi en Gijs tegen. Ze genieten van een lekker Mexicaans tortilla-
hapje bij de nachokraam. “Hallo, wij zijn Desi en Gijs. We zijn 11 
jaar oud en komen uit Aarle-Rixtel.” Het is niet de eerste keer dat 
ze WiSH Outdoor bezoeken. “Dit is voor ons de derde keer dat wij 
bij Wish zijn”, vertellen ze. “De leukste artiesten die komen vin-
den wij Lil Kleine en Guus Meeuwis. Daarnaast zouden we van-
daag nog heel graag een keertje in het reuzenrad willen.” 

Bij het reuzenrad staan Dana en Sterre te kijken. “Hoi, wij zijn 
Dana en Sterre (allebei 10) uit Lieshout.” Voor Dana is het al de 

vijfde keer dat ze op WiSH Outdoor is. Sterre vult aan: “En 
mijn tweede keer.” “We komen voor leuke zangers en 

natuurlijk om muziek te luisteren”, vertellen de dames. 
“Ik zou nog wel zo’n leuke pet willen kopen”, zegt 
Sterre. Het is toevallig dat de MooiLaarbeekTeenz 
Dana tegenkwam, want haar vader (Hans) had een 
belangrijke rol bij de Zeepkistenrace in Lieshout.

De MooiLaarbeekTeenz waren zondag ook vertegenwoordigd op WiSH Outdoor. Ze vroegen leeftijdsgenoten het hemd van hun lijf over dit Laarbeekse festival. Onder 
begeleiding van Marie-Christine van Lieshout en fotograaf Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel struinden de tieners het terrein over.

Sam en Kim Vogels uit Mariahout met redacteur Meike 

Redacteur Meike met Rachel uit Mariahout en Robyn uit Helmond  

Redacteur Stijn interviewt Britt Sanders en Lieke Cortooms uit Asten 

Vriendinnen Michelle, Rana, Floor, 
Daimy en Maud vertellen aan redacteur 
Nina waarom zij WiSH zo leuk vinden          

De Belgische Angel heeft zelfs ‘WiSH’ in zijn haar laten scheren 

Juul van Hout en Kim Otten in gesprek met redacteur Stijn Geene 

In gesprek met redacteur Alexander Brutsaert 
genieten Gijs en Desi van een heerlijk tortillahapje

Dana en Sterre genieten van het festival in hun eigen gemeente 

Britt Sanders en Lieke Cortooms uit Asten zijn samen gezellig op 
WiSH. Ze zijn hier al vanaf drie uur ‘s middags. Wat zij vinden 
van WiSH? “Groot en gaaf!” Britt en Lieke komen vooral 

ziek allemaal goed. Dit is niet de eerste keer dat ze bij 
WiSH zijn, daarom zijn ze er nu weer. De meiden zijn 

gens hen de leukste muziek. Kortom ze vinden het 

Bij het reuzenrad staan Dana en Sterre te kijken. “Hoi, wij zijn 
Dana en Sterre (allebei 10) uit Lieshout.” Voor Dana is het al de 

vijfde keer dat ze op WiSH Outdoor is. Sterre vult aan: “En 
mijn tweede keer.” “We komen voor leuke zangers en 

natuurlijk om muziek te luisteren”, vertellen de dames. 

belangrijke rol bij de Zeepkistenrace in Lieshout.

zijn ze van plan om voorlopig nog niet naar huis toe te gaan. Ze 

Dana en Sterre genieten van het festival in hun eigen gemeente 

delijk. “Ik wil Guus Meeuwis en Ronnie Flex en Lil Kleine nog ze-

Redacteur Stijn interviewt Britt Sanders en Lieke Cortooms uit Asten 
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WiSH OUTDOOR 2016 ZATERDAGWiSH OUTDOOR 2016 ZATERDAG

Voor meer foto's kijk op www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Joost Duppen 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)

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Fotografen: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) & Joost Duppen
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Voor meer foto's kijk op www.mooilaarbeek.nl

WiSH OUTDOOR 2016 ZONDAG
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) & Joost Duppen

Fotograaf: Joost DuppenFotograaf: Joost DuppenFotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen



Donderdag 7 juli 201622 Donderdag 7 juli 201622 

WiSH OUTDOOR 2016 ZONDAG
Fotografen: Joost Duppen, Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Joost DuppenFotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Een aandeel in elkaar

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijk op rabobank.nl/peelnoord

In de vrolijke, eigentijdse familievoorstelling van toneelvereniging Mariahout 'Sneeuwwitje & The

Dwarfs' gaat Sneeuwwitje op zoek naar een nieuwe liefde voor haar vader. Ben jij benieuwd hoe dat

afloopt? Vraag gratis kaartjes aan voor de voorstelling op zaterdag 23 juli of donderdag 4 augustus.

Rabobank Peel Noord nodigt haar jonge klanten uit in het theater

en genieten van 
een vrolijke en 
spannende voorstelling

Samen naar het
Openluchttheater

Mariahout

Voor meer foto's kijk op www.mooilaarbeek.nl
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Bezwaarschriften

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

Kom naar woningmarkt Laarbeek op 12 juli!

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpuitwerkingsplan De Nieuwe Hees Beek en Donk, herziening
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek 
maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het ontwerp uitwerkingsplan De Nieuwe Hees herziening gereed is. Dit 
ontwerpuitwerkingsplan betreft een herziening van het op 23 februari 2016 
vastgestelde uitwerkingsplan De Nieuwe Hees en voorziet in het op kortere 
afstand tot de weg bouwen van de in het woongebied geplande rijwoningen 
(2 meter i.p.v. 4 meter). Het betreft hier het gebied waar voorheen basisschool 
De Raagten stond. Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan 
Voorzieningencluster Donk, vastgesteld 22 september 2011.
Het ontwerpuitwerkingsplan De Nieuwe Hees herziening en bijbehorende 
stukken liggen van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 18 augustus 2016 
voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke 
website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > bestemmingsplannen) of de 
landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPUBDnweHeesherz-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan kenbaar maken. Er moet 
gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het 
ontwerpuitwerkingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek 
en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Ontwerpwijzigingsplan Natuurontwikkeling Bosrand 25 e.o., Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek 
maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het ontwerpwijzigingsplan Natuurontwikkeling Bosrand 25 en omgeving, 
Lieshout gereed is. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het omzetten van 
een agrarische bestemming op een perceel naar een natuurbestemming. 
Een en ander geschiedt middels toepassing van de in artikel 40.1 genoemde 
wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan Natuurontwikkeling Bosrand 25 en omgeving, 
Lieshout en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 8 juli tot en met 
donderdag 18 augustus 2016 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie 
in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar 
via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > 
bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWLHBosrand25eo-
ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken. 
Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het 
ontwerpwijzigingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek 
en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Verleende vergunning

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan 
Buurtvereniging ‘De Molen’ voor het organiseren van een buurtbarbecue op het 
pleintje ter hoogte van Akker 4 in Lieshout op zaterdag 16 juli 2016 van 19.00 tot 
1.00 uur (verzonden op 30 juni 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verkeersbesluit

Voorbereidingsprocedure in verband met het uitbreiden van de 30 km/uur-
zone in Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om de verkeersmaatregel te treffen tot het uitbreiden van de 30 km/uur-
zone in Lieshout.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 8 juli 2016 tot vrijdag 19 augustus 2016 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team 
Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Middenakkerdreef 10, Beek en Donk 20-06-2016 bouwen van een tweekapper
Middenakkerdreef 12, Beek en Donk 20-06-2016 bouwen van een tweekapper
Janssensstraat 47, Aarle-Rixtel 20-07-2016 bouwen van een woning

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.

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Klavierstraat 30, plaatsen van bouwen 04-07-2016
Beek en Donk erfafscheiding
Everbest 4, Beek en Donk verbouwen kantoor bouwen 04-07-2016
Wilhelminalaan 2-4,  realiseren terras strijd RO 04-07-2016
Aarle-Rixtel
Beemdkant 7, Lieshout vernieuwen bouwen 04-07-2016
 kapconstructie
Kerkstraat 1, Aarle-Rixtel verbouwen woning bouwen 04-07-2016

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.
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8-9-10 JULI8-9-10 JULI

Harmonie St Caecilia Lieshout/Mariahout 
viert groot feest. De vereniging bestaat 
140 jaar en haar slagwerkgroep bestaat 
60 jaar. Kom naar het feestterrein op het 
Floreffeveld in Lieshout, mis het niet want 
er is voor ieder wat wils! 

Vrijdag 8 juli – Sounds of Caecilia Promsconcert
20:30 Sounds of Caecilia

Feestconcert met combo, zangers en de St Caecilia-orkesten.
 Swing mee op pop, rock, soul en nog veel meer
met Evi Schuts, Jean-Louis Finta, Franka van Dommelen, Karel Huy-
gens en veel meer. Afterparty met Too Many Parrots
Kaartjes te koop via tickets@harmonielieshout.nl
 (vermeld je naam+aantal kaartjes) of bij Dio Mark Lieshout, Bloem-
sierkunst Fons Beek en Donk, Snoeperij Jantje Aarle-Rixtel, De Pelgrim 
Mariahout

Zaterdag 9 juli – Dorpenbattle, Slagwerkshow en Dorpsfeest

16:00 Kinderdisco 
 zingen en dansen voor de kids van de basisscholen
18:00 Dorpenbattle 
 wie wint in de ultieme competitie, Lieshout of Mariahout?
19:00 Spectaculaire Show door Slagwerkgroep St Caecilia
 de slagwerkgroep van St Caecilia zal je verbazen!
20:00 Finale Dorpenbattle 
 met natuurlijk de huldiging
21:00 Feest met topformatie STOOT!
 Feest gegarandeerd, deze topband zet de tent op z’n kop

Gratis entree

Gratis entree
Zondag 10 juli – Battle of the Proms, promswedstrijden 

12:00 Opening 
13:00 Start Battle of the Proms
 Orkesten uit de regio laten hun beste promsprogramma zien en   
 worden beoordeeld op muzikaliteit en show
Met St Caecilia Lieshout/Mariahout, St Lucia De Mortel, O&U Beek en 
Donk, St Cecilia Zijtaart, Phileutonia Helmond. Met medewerking van  
opleidingsorkesten en het Seniorenorkest St Caecilia
19:15 Prijsuitreiking en afsluiting Sounds of Caecilia XXL
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Lieshout – Op de Lieshoutse Heuvel was ‘Van 
Houtert Mode’ bijna twintig jaar een begrip. 
Klanten uit de wijde omtrek lieten zich door 
Truus Hoppenbrouwers - van Houtert in het 
nieuw steken. Als dochter uit een Gemerts 
ondernemersgezin runde zij samen met haar 
man Piet een kledingzaak. Truus overleed 
twee jaar geleden. De MooiLaarbeekKrant 
haalt herinneringen op met haar echtgenoot 
Piet.

Algemene textielzaak
Piet Hoppenbrouwers is nog steeds even 
geestdriftig en enthousiast als vroeger. 
Vol passie vertelt hij over het bedrijf dat ze 
samen zoveel jaren runden. “We waren een 
team”, vertelt Piet. “Eén blik was voldoende 
om elkaar te begrijpen.” Piet mist zijn onver-
wacht overleden vrouw maar heeft de draad 
van het leven weer opgepakt, zingt in het 

Breda’s Mannenkoor en zit vol verhalen. 
“Begin jaren ’60 kochten de ouders van mijn 
vrouw de winkel van de dames Brox”, vertelt 
Piet. “Mijn vrouw, toen nog verloofde, ging 
in de Lieshoutse winkel werken.” Het jonge 
stel had het voornemen om naar Canada te 
emigreren. Op een gezellige zondagmor-
gen werden er andere plannen gemaakt. “Ik 
dronk met mijn schoonvader koffie en rookte 
een dun sigaartje toen de winkel in Lieshout 
ter sprake kwam”, herinnert Piet zich. “Wat ik 
ervoor wilde betalen?” Uiteindelijk schreven 
beide heren een bedrag op de achterkant 
van hun sigarendoos. Bij het omdraaien bleek 
dat ze allebei hetzelfde bedrag opgeschreven 
hadden. Truus en Piet kochten de winkel. 
“Het is een prachtig pand. Ik heb er een 
geweldige tijd gehad”, lacht Piet. “We had-
den mode in alle soorten en maten en hadden 
een vaste klantenkring in de hele regio.” Piet 

regelde de boekhouding en Truus deed de 
inkoop, coachte de verkoopsters en verzorgde 
de visuele merchandising. “Mijn vrouw was 
speciaal gespecialiseerd in kleuren”, vertelt 

Piet. “Ze wist mensen en de winkel prachtig 
aan te kleden.”

Lieshoutse ondernemers
“Twee keer per jaar gaven we een mode-
show in zaal Slegers”, zegt Piet. “Een voor- 
en najaarsshow met na afloop verkoop.” 
Vrolijk vertelt ondernemer Piet dat zijn waar 
als warme broodjes over de toonbank ging. 
“Drukke, maar mooie tijden”, herinnert Piet. 
Het stichten van een gezin ging ook door. 
“Onze jongste dochter werd net voor een 
modeshow geboren”, vertelt Piet. “Terwijl 
mijn vrouw in het kraambed lag, moest de 
show doorgaan. Slegers zorgde zelfs voor 
beschuit met muisjes.” Na afloop van de 
show lag Piet, naast zijn vrouw, uitgeteld in 
het kraambed. Het was, zonder echtgenote, 
voor hem een zware bevalling geweest. Op 
de Heuvel woonden meer ondernemers met 
een textielachtergrond. Mien Dovens van 
‘Dovens Kleding’ was een welkome aanwinst 
voor ‘Van Houtert Mode’. Mien verstelde 
alle kleding voor de klanten. “Gemoedelijke 
tijden”, zegt Piet. “Kinderen van klanten 
speelden met mijn kinderen in onze serre.” 
De Heuvel was een gezellige buurt waarin 
drie markante Pieten naast elkaar zaten. “Piet 
van Hout, Piet Brox en Piet Hop”, lacht Piet 
Hop-penbrouwers. Toch besloot het onderne-
merspaar na negentien jaar hun vleugels uit 
te slaan naar het grotere Beek en Donk. De 
winkel aan de Heuvel werd verkocht en op 
het Piet van Thielplein werd een nieuwe win-
kel ingericht. “Daar hadden we als eerste mo-
dezaak airco en je kon er pinnen”, zegt Piet 
trots. “Zelfs in de Telegraaf werd onze airco 
beschreven.” Piet geniet nu van zijn pen-
sioen maar denkt met plezier terug aan zijn 
Lieshoutse tijd.

Gemoedelijke tijden; kinderen van klanten 

speelden met mijn kinderen in onze serre

vAN hOuTerT mOdE lIeShoUTvAN hOuTerT mOdE lIeShoUTvAN hOuTerT mOdE lIeShoUT

een vaste klantenkring in de hele regio.” Piet Lieshoutse tijd.

Truus en Piet Hoppenbrouwers

4X OP RIJ*

VOORDELIGSTE 
SUPERMARKT 

van NEDERLAND

  

AANBIEDING 2.99
  420 G

1.99
  350 G

0.49
  PER STUK

0.49
  500 G

0.39
  PER STUK

www.aldi.nl

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

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VR 8 T/M ZO 10 JULI

GEMARINEERDE 
GRILLFAKKELS*

GEMARINEERDE
FILETLAPJES*

GRAPEFRUITBROCCOLI IJSBERGSLA

*Bron: VARA KASSA boodschappentest
      14 mei 2016 
      17 januari 2015
      3 juni 2014
      28 september 2013

Aarle-Rixtel – In zaal 87 van Zonnetij wordt 
elke 2e donderdag van de maand een kien-
middag gehouden. 

Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u meedingen 
naar leuke prijsjes. De kaartverkoop start om 
13.30 uur. De eerstvolgende kienmiddag is 
op donderdag 14 juli. Iedereen is van harte 
welkom.

Lieshout – De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout houdt op zondag 2 oktober haar 
tweede editie van de hobbybeurs in het 
Dorpshuis in Lieshout. 

De hobbybeurs is bestemd voor mensen die 
hobbymatig dingen maken, dit willen presen-
teren en eventueel willen verkopen. De beurs 
is van 11.00 tot 16.00 uur. Voor de hobbyist 
die wil, zijn er nog tafels te huur. Voor €7,50 

per tafel kunt u uw hobby aan een groot pu-
bliek laten zien. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Sandra van der Aa, tel. 06-49855244, mai-
len mag ook naar kvlieshoutnb@gmail.com. 
Wilt u niet op de hobbybeurs staan dan ben u 
natuurlijk van harte welkom als bezoeker. De 
toegang is gratis. 

Kienmiddag in zaal 87 van Zonnetij

Tweede editie hobbybeurs KVL
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Zomers genieten met
Zomerfruit

abrikozen, wilde perziken (bak 500 gram), 
galia meloen, eetrijpe mango of perziken (kilobak)

3 stuks naar keuze

5.97-8.97

4.00
3 stuks

2.50
2 stuks

Verkade koekjes
San Francisco, Digestive 
of Crunchy koek
2 stuks naar keuze

2.90-3.32

0.99

10.00
4 zakken

1.69

1.79
liter 1.99

6.00
3 pakken

W 27 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 t/m zaterdag 9 juli 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Pieter Jol jonge jenever 
of jonge dubbele 

graanjenever*
2 fl essen à 1 liter

19.98

Old Captain 
Caribbean rum*
extra dry of well 

matured
fl es 700 ml.

10.79

mijn slijterij

Alle combinaties mogelijk:
Boomstammetjes, slavinken 

of boerengehaktrollen
3 pakken à 4 stuks

11.97

Senseo koffi epads
4 zakken à 36 pads

15.96

Boonacker 
witbrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.05

0.79

den Eelder den Echte 
boeren yoghurt

halfvol, vol of vanille
literpak

1.26-1.41

Markant slagroomijs
bak 900 ml.

2.20-2.77

Fristi of houdbare Chocomel
literpak

1.21-1.40

fl es 700 ml.

10.79

8.89
liter 12.70

19.98

18.99
liter 9.50

2 fl essen
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Mariahout – Groep 8, de Crazy 
8, gaan een musical opvoeren. 
Niet zomaar een musical. Nee…. 
Kauwgomgangsters om precies te 
zijn. 

Deze musical is te zien in het 
Openluchttheater te Mariahout op 
donderdag 14 juli, van 19.00 tot 20.00 
uur. De basisschoolkinderen krijgen 
de musical al eerder te zien. Dezelfde 
plaats, dezelfde dag, alleen net wat 
eerder. Van 14.00 tot 15.00 uur. 

Maar, nu komt het hoor… de entree is 
gratis. Dus geen reden om niet te ko-
men. De Crazy 8 hopen op een grote 
opkomst.  

Groep 8 Bernadetteschool speelt 
‘Kauwgomgangsters’

Duurzaamheid en Cendra
Aarle-Rixtel - Bij kasteel Croy te 
Aarle-Rixtel is zondag 10 juli een 
gezellige middag gepland in ver-
band met het duurzaamheidspro-
ject van de gemeente Laarbeek.

Cendra is zeer vereerd dat zij door de 
gemeenschap genomineerd zijn om 
eraan mee te doen. Zij presenteren in 
een kraam en leggen uit wat zij aan 
duurzaamheid doen. Ook is er voor de 
jeugd voldoende gelegenheid om zich 
te vermaken met spellen en knutselen.

Aarle-Rixtel – De laatste meidenavond 
van het seizoen is op dinsdag 12 juli. 
Cendra heeft ontzettend genoten van 
dit seizoen met alle meiden. 

Ze zijn begonnen met een hele leuke 
make-up avond waarbij heel veel mei-
den waren komen kijken. En nu willen zij 
graag afsluiten met een hele leuke BBQ 
om alle meiden te bedanken voor hen 
inzet. Alle meiden mogen langskomen 
vanaf groep 6 basisschool tot aan mid-
delbare school. Cendra heeft nu alleen 

een groep met meiden van groep 6 tot 
groep 8 en zouden graag uitbreiden tot 
meiden van de middelbare school.  De 
avond van de meiden van groep 6 tot 8 
is op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur 
en is 1 keer in de 6 weken. 

De BBQ is op 12 juli ook van 19.00 
tot 21.00 en je kan je aanmelden via 
meidenavondcendra@outlook.com. 
Ook voor meer informatie en vra-
gen kan je mailen, of bellen naar 
06-21103778.

Meidenavond bij Cendra

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 6 JULI 2016

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

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

Kung Fu Panda 3 (NL): 
13:30 

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

The Junglebook 2D: 
15:45

Alice Through the Looking Glass 2D: 16:15

Warcraft: The Beginning 2D: 19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
20:00

DONDERDAG 7 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

VRIJDAG 8 JULI 2016 

Finding Dory (NL) 3D: 
16:00

The Junglebook 2D: 
16:00

Renesse 
16::00 19:00 21:30

The Ledgend of Tarzan 3D: 16:00  19:00 21:45

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Independence Day Resurgence:  18:45

Now You See Me 2: 
21:30

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
21:30

ZATERDAG 9  JULI 2016

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

Now You See Me 2: 
13:15 21:30

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

Renesse 
13:30 15:45 19:00 21:30

The Ledgend of Tarzan 3D: 16:00  19:00 21:45

Finding Dory (OV) 3D: 
18:45

Independence Day Resurgence:  18:45

Independence Day:  

Resurgence 3D:  
21:30

ZONDAG 10 JULI 2016

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

Now You See Me 2: 
13:15

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

Renesse 
13:30 15:45 19:45

The Junglebook 2D: 
16:00

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:30 

Independence Day Resurgence:  19:30

Finding Dory (OV) 3D: 
19:45

MAANDAG 11 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

DINSDAG 12 JULI 2016

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:00

Renesse 
20:00

WOENSDAG 13 JULI 2016

Now You See Me 2: 
13:15

Angry Birds: De film: 
13:15

Ice Age 5:  

Collision Course 3D (NL): 13:45 16:00

Finding Dory (NL) 3D: 
14:00 16:15

Renesse 
16:00 20:00

The Ledgend of Tarzan: 16:00 

Ice Age 5:  

Collision Course 3D (OV): 18:15

The Ledgend of Tarzan 3D: 19:45 

Independence Day Resurgence:  19:45

Finding Dory (OV) 3D: 
20:30

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!



Donderdag 7 juli 201628 



Donderdag 7 juli 2016 29

Mooi UIT in Laarbeek

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 130 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

80-90 PARTY
Zaterdag 9 juli 

80-90 party back in time, all requests 
met dj’s Kaal en Kammen 

Vanaf 20.30 uur

HOLLAND PARTY
Vrijdag 2 september

met Hollandse live muziek
Vanaf 20.30 uur

BEIDE DAGEN

GRATIS ENTREE

GEEF JE 
NU OP!

ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 19.00 UUR

DJ-CONTEST
OPGEVEN VIA INFO@CAFETHUISINLAARBEEK.NL

ZATERDAGAVOND VAN 19.00 TOT 01.00 UUR

ZANGER CORNE
FOUTE VINYL

BBAND SESSION

ZATERDAG 30 JULI
14.00 - 01.00 UUR

FUNKMASTER B
AUDIO ADDICTS
MISS BONTBEATS
DJ T
BON JASKI
BADMEESTERS VAN HET DIEPE

VRIJDAG 29 JULI
20.00 - 01.00 UUR

LIVE!

VRIJDAG 29 & ZATERDAG 30 JULI
HEUVELPLEIN BEEK EN DONK

GEORGANISEERD DOOR: CAFÉ THUIS   /   CAFÉ ZAAL DE TAPPERIJ   /   CAFÉ ZAAL VAN DE BURGT

SPRINGKUSSEN EN SCHMINKEN 

VOOR DE KI
NDEREN!

Beek en Donk - De Ekkermuzikanten repeteren elke 
maandag in De Schuurherd, welke slechts door een 
schutting is afgeschermd van het Willy Nootenplein.  
De bewoners van dit plein kunnen dus elke week (of 
ze willen of niet) genieten van een ‘muzikale’ avond. 

6 jaar geleden ontstond daarom het idee voor een 
‘Sorry’ concert. Hierin vonden de Ekkermuzikanten 
de oplossing om de geluidsoverlast goed te ma-
ken. Het idee werd door de bewoners van het Willy 
Nootenplein heel goed ontvangen. Zo goed zelfs dat 
ze nu ieder jaar worden uitgenodigd. Als afsluiting van 
de repetities voor de vakantie, wordt daarom al voor 
de 6e keer een ‘sorry’ concert georganiseerd. De af-
gelopen 5 jaar bleek het een gezellig treffen met ook 
veel belangstellenden van buiten het plein. Er wordt 
gezorgd voor een drankje en er is gezellige muziek. 
De avond is gepland op maandag 11 juli, start 
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
De Ekkermuzikanten zijn te vinden in het midden 
van het Willy Nootenplein. De toegang is gratis en 
natuurlijk is iedereen van harte welkom. Het enige 

wat niet geregeld kan worden is het weer. Bij slecht 
weer wordt het concert verplaatst naar maandag 
18 juli.

Wilt u meer weten over de Ekkermuzikanten? Kijk 
dan op www.ekkermuzikanten.nl. Bent u een lief-
hebber van blaasmuziek dan bent u van ook harte 
welkom op het 26e Ekkerfestival, dat gehouden 
wordt op zondag 6 november in zaal van de Burgt. 
Aanvang 13.30 uur. Ook hier is de toegang hele-
maal gratis.

6e ‘Sorry’ concert voor bewoners Willy 
Nootenplein

Laarbeek Live zoekt DJ-talent! 

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Ben jij 20 jaar of jonger en 
droom je ervan om DJ te worden? Laat dan jouw 
skills horen bij de DJ Contest tijdens Laarbeek 
Live! Op zaterdag 29 juli vindt van 14.00 tot 
19.00 uur deze wedstrijd plaats op het gezelli-
ge, omgedoopte feestterrein op het Heuvelplein 
in Beek en Donk. 

Laarbeek Live is een kleinschalig muziekfestival 
dat jaarlijks plaatsvindt op het Beekse winkel-
plein. De organisatie is in handen van drie lokale 
horeca-uitbaters, te weten Dave van de Burgt 
(Café-Zaal van de Burgt), Ruud Verachtert (Café 
Thuis) en Mari Coppens (De Tapperij). Dit jaar 
is het event op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli. 
Op vrijdagavond betreden vooral lokale dj’s het 
podium. Op zaterdag komt een van Nederlands 
beste coverbands en vindt de heuse DJ Contest 
plaats. 

Vrijdag 
Laarbeek Live start op vrijdag om 20.00 uur. 
Organisator Ruud Verachtert vertelt: “Dj’s als 
Funkmaster B, Audio Addicts, Miss Bontbeats, DJ 
T, Bon Jaski en de Badmeester van het diepe laten 
zien en horen wat zij in huis hebben. Al met al: 
een bijna geheel lokale, gemoedelijke avond in – 
hopelijk – tropische sferen!” 

Zaterdag 
Op zaterdag begint het event al om 14.00 uur ’s 
middags. Als hoofdact betreedt de band ‘Session’ 
’s avonds het podium. Deze band is bekend van 

het derde en vierde jaar van Kwizut en trad on-
langs nog op de bruiloft van Lieke van Lexmond 
op. Ruud vertelt: “Session behoort tot de top vijf 
coverbands van Nederland. Het belooft een fan-
tastische avond te worden!”

DJ Contest 
Op zaterdag start het programma om 14.00 uur 
met de DJ Contest. Iedereen die jonger is dan 
20 jaar mag zich aanmelden. Ruud: “Afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen mag iedereen zijn 
of haar setje draaien. Dit zal zo’n 20 tot 30 mi-
nuten per persoon zijn. Er is een vakjury aanwe-
zig om de dj’s te beoordelen.” De uiteindelijke 
winnaar wordt beloond met een draaisessie na 
het optreden van de band ‘Session’. “Dus echt 
op primetime, als afsluiter van de avond”, vult 
Ruud aan.

Aanmelden 
Jong talent dat zich aan wil melden, kan dit 
doen door te mailen naar Ruud. Dit kan via 
info@cafethuisinlaarbeek.nl. Voor meer infor-
matie kan ook gebeld worden (06-54715391). 
Ruud vertelt: “Iedereen die zich aanmeldt, ont-
vangt van ons dan een mail met alle informatie 
erin. Daarnaast zouden we het ook heel leuk vin-
den als iedereen fans meebrengt en op ludieke 
manieren probeert op te vallen, bijvoorbeeld met 
spandoeken. Dat kleedt het geheel natuurlijk ex-
tra aan.” 

Op beide dagen is de toegang tot Laarbeek Live 
gratis. 

Laarbeek Live 2015 Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Beek en Donk - De laatste dansmiddag voor de va-
kantie staat voor de deur. Op dinsdag 12 juli wordt 
in de ontmoetingsruimte van de Waterpoort weer 
een dansmiddag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk Jockey Arie 
Wagelmans komen verschillende gezelschapsdansen 
voorbij. Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen is welkom, men 
heeft geen partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong! 

Dinsdag 12 juli van 13.30 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kun je terecht bij ViERBINDEN Machteld 
Hoebergen, mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. 

Na 12 juli liggen de dansmiddagen in de zomerpe-
riode stil. De eerstvolgende dansmiddag na de va-
kantie is op dinsdag 6 september. Zegt het voort, op 
naar de Waterpoort!

Laatste dansmiddag voor de zomervakantie

Kom dansen in de Waterpoort
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MooiBoerdonk

OF ÉÉN VAN DE ANDERE PRIJZEN

WIN € 10.000,-
VAKANTIEGELD

20 JUNI T/M 31 JULI
ZO T/M DO EINDHOVEN

HEUVEL

EHV_Vakantiegeld_ADV_130x194_1.indd   1 26/05/16   11:48

Vakantieactiviteiten in 
het vooruitzicht
Boerdonk - De zomer staat weer voor de 
deur. De hoogste tijd voor de aankondi-
ging van het zomerprogramma 2016 van 
Stichting Algemeen Boerdonks Belang 
(SABB).

Eerder al zijn de Boerdonkse 
Kampioenschappen Boerengolf aange-
kondigd, deze vinden zondag 17 juli 
plaats bij Sport- en Spelboerdij Leekzicht. 
Daarnaast staat ook dit jaar een uitstapje 
gepland naar het Boerenbondsmuseum in 
Gemert. Dit zal plaatsvinden op maandag 
25 juli. Jong en oud zijn welkom om met 
de tram mee terug te gaan in de tijd. Met 

oud-Hollandse spelen, het verzorgen van 
dieren en het bekijken van een historische 
film wordt het een vermakelijke middag. 
Verder wordt, zoals ieder jaar, een reis-
je georganiseerd naar een pretpark. Dit 
jaar staat Movie Park Germany op het 
programma, wat plaatsvindt op zaterdag 
10 september. Ook hier zijn jong en oud 
welkom om de topattracties te bezoeken! 

Inmiddels is het programmaboek-
je inclusief het opgaveformulier ver-
spreid in Boerdonk. Wilt u meer infor-
matie of heeft u vragen, kijk dan op 
www.boerdonksbelang.nl.

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Wat een contrast voor mij afgelopen weekend. Van spetterende optredens op WiSH Outdoor naar 
een spetterend optreden van deze spreeuw. Het was weer een gezellig weekend op WiSH waar de 
organisatie en vrijwilligers alle zeilen bij moesten zetten om het terrein begaanbaar te maken voor 
de bezoekers.
Gelukkig was het na alle regen van vorige week op zaterdag en zondag nagenoeg droog en kon 
iedereen genieten. Voor mij was het dubbel genieten; 's morgens in alle vroegte gezellig met een 
vriend op pad geweest in de natuur.
Ook nog in de boshut bij Noud Biemans gezeten waar deze kleurrijke spreeuw lekker in de vijver 
voor de hut ging badderen. Daarna 's middags naar WiSH om te fotograferen en te genieten van de 
sfeer, de blije mensen, de optredens en een lekker potje bier.
Het was voor mij een zwaar maar mooi weekend waarbij ik ook nog genoten heb van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!

Locatie: Boshut Noud Biemans  

Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu

Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55

Steeds vaker geven 
mensen aan, thuis te 
willen sterven. Hospice 
de Goudsbloem biedt 
een waardig (tijdelijk) 
alternatief voor de 
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of 
voor iemand die u 
dierbaar is meer 
informatie willen, of 
wilt u meer weten over 
vrijwilligerswerk, neem 
dan contact op. 

Als de zorg voor 
uw naaste (even) 
niet meer lukt…

Hospice De Goudsbloem
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Beek en Donk – Zowel de jeugdcom-
missie als de competitiecommissie bij 
de senioren zijn er weer in geslaagd om 
de competitieteams voor het komend 
seizoen rond te krijgen. Er zijn in totaal 
15 teams ingeschreven. Badmintonclub 
Mixed is daarmee één van de groot-
ste verenigingen binnen de Helmondse 
Badminton Bond (HBB). Om zoveel 
teams te kunnen samenstellen heb je na-
tuurlijk wel voldoende leden nodig. Daar 
heeft BC Mixed geen gebrek aan. 

Er is de afgelopen twee jaar weer een 
flinke groei te zien van het aantal leden. 
Met name het aantal jeugdleden is sterk 
toegenomen.  BC Mixed heeft hiervoor 
ook flink aan de weg getimmerd. Naast 
de gebruikelijke activiteiten als vriendjes-
avonden bij de jeugd en een instuif bij de 
senioren zijn er nieuwe paden ingeslagen. 
Geïnspireerd door andere verenigingen is 
dit seizoen bijvoorbeeld BadMINIton op-
gezet. Dat is badminton voor kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 5 jaar. Een paar jaar 
geleden is bij de senioren gestart met or-
ganiseren van een beginnerscursus. Die 
cursus is inmiddels vier maal gegeven en 
daaruit zijn inmiddels veel nieuwe leden 
voort gekomen, waarvan sommigen ook 
competitie zijn gaan spelen.

Jeugdcompetitie
Komend seizoen gaat BC Mixed met 7 
jeugdteams meedoen aan de jeugdcom-
petitie. De kinderen in die teams zijn in-
gedeeld op speelsterkte en komen uit in 
verschillende klassen. De teams bestaan 
tenminste uit 6 teamleden (3 meisjes en 
3 jongens). Ook dit jaar is bij één team 
samengewerkt met Ganzeveer uit Aarle-
Rixtel. Zij leveren de jongens en BC Mixed 
de meisjes. Een groot voordeel van een 
goede samenwerking. Ieder jeugdteam 
worden begeleid door twee teamlei-
ders. Die zorgen ervoor dat de kinderen 
worden opgehaald, dat de shuttles, het 

telboek en de wedstrijdformulieren er zijn. 
En natuurlijk proberen zij de kinderen zo 
goed mogelijk te coachen. 

Seniorencompetitie
Met 8 teams voor het seizoen 2016-2017 
heeft BC Mixed even veel teams als afge-
lopen seizoen. Er zijn 3 teams kampioen 
geworden en dat betekent dat deze teams 
een klasse hoger gaan spelen. Dat is voor 
een enkeling best een uitdaging, maar 
wel iets om naar uit te kijken. Om goed 

voorbereid aan de competitie te beginnen 
starten de trainingen dan ook twee weken 
eerder dan normaal. De eerste trainings-
avond van het nieuwe seizoen is op vrij-
dag 26 augustus. Normaal gesproken be-
gint de competitie rond eind september. 

Alle informatie over de teams en ko-
mende activiteiten is te vinden op 
www.bcmixed.nl. Je volgt de vereniging 
uiteraard ook via Facebook, Twitter en 
Instagram.

Sportend Laarbeek
badminton Groei aantal jeugdleden zet door

BC Mixed met 15 teams in nieuwe 
competitie 

Anne Kluijtmans speelt komend seizoen in de eerste klasse

Karin van den Biggelaar ‘bedankt’ door 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Met veel vertoon heeft 
Badminton Club Lieshout Karin van den 
Biggelaar in het zonnetje gezet. Dit van-
wege haar afscheid als jeugdbegeleid-
ster. Karin heeft deze taak meer dan tien 
jaar gedaan en mag dan ook met recht 
een steunpilaar worden genoemd. Bij 
haar afscheid wist ze direct te melden dat 
ze graag nog wat andere vrijwilligersac-
tiviteiten voor de vereniging wil blijven 
doen.

Afscheid
Uiteindelijk werd het toch een hele leu-
ke én emotionele bijeenkomst. Het af-
scheid van Karin van den Biggelaar, als 
jeugdbegeleider, had ze zelf al ruim van 
tevoren aangekondigd. Na tien jaar ‘ie-
dere-woensdagavond-gereed-staan’ was 
het nu wel welletjes geweest. Karin had er 
goed over nagedacht en ruim van tevoren 
aangegeven dat ze dit seizoen nog af zou 
maken en daarna ‘iets anders’ wilde gaan 
doen. In eerste instantie zou het bestuur 
op 22 juni afscheid nemen van Karin, 
maar dat viel door een afmelding van haar 
in duigen en moest op het allerlaatste mo-
ment verplaatst worden naar 29 juni. 

Toespraken
Met een verraste blik ontving Karin uit-
eindelijk de ‘afscheid-nemers’, die midden 
in de trainingsavond van de jeugd inbra-
ken. Allereerst werd Karin toegesproken 
door trainer Frans van Waardenburg, die 
vele jaren heeft kunnen terugvallen op 

de hulp van Karin. Frans bedankte haar 
daar hartelijk voor en ook de kinderen, 
die rondom Karin plaats hadden geno-
men, konden dat onderstrepen. Hierna 
werd Karin door Stan van Vijfeijken in het 
zonnetje gezet. Stan had als voorzitter van 
Badminton Club Lieshout enkel lovende 
woorden over voor Karin, die als een van 
de vele vrijwilligers waar Badminton Club 
Lieshout op gebouwd is, al vele jaren haar 
steentje bij draagt. Uiteraard was Stan erg 
tevreden met de toezegging van Karin, 
dat een beëindiging van het wekelijks be-
geleiden van de jeugd zeker niet wil zeg-
gen dat Karin geen ander vrijwilligerswerk 
wil doen: integendeel. 

Dank
Namens het bestuur mocht Karin daar-
na van secretaris Ria Donkers een mooie 
cadeaubon in ontvangst nemen. Nadat 
Karin óók nog eens door Tim van Bommel, 
namens de resterende jeugdbegeleiders 
én de ex-jeugd-leden, was toegesproken 
werd ze gefeliciteerd én bedankt door een 
lange rij met jeugdleden, ex-jeugdleden 
en familie, die voor deze gelegenheid in 
groten getale naar de sporthal waren ge-
komen. Uiteraard was de lokale pers aan-
wezig in de vorm van Omroep Kontakt, 
waardoor héél Laarbeek kon meegenieten 
van het afscheid als jeugdbegeleider van 
Karin van den Biggelaar: een eer die ze 
heel zeker verdient!

Karin van den Biggelaar luistert tussen ‘haar jeugd’ naar de toespraken 
ter gelegenheid van haar laatste vaste jeugdbegeleidingsavond

Aarle-Rixtel - In Sporthal de Dreef 
vindt op zondag 10 juli de finale 
plaats van de vriendschappelijke re-
giocompetitie. Cialfo-gym is dit jaar 
de organiserende vereniging. 

Naast Cialfo nemen ook Gympoint 
Schijndel, Uni Animo Mierlo, Tios Sint 
Anthonis en Gympoint Nederweert 
deel aan deze finale. Elke club vaardigt 
de beste zes turnsters per categorie 
af en het belooft dan ook een mooie 
wedstrijd te worden. 

Wilt u de sfeer in de zaal proeven en de 
turnsters in actie zien? Dan bent u van 
harte welkom in de Dreef, de zaal is 
gratis toegankelijk voor publiek. Vanaf 
9.00 uur turnen de aspiranten en de 
senioren, om 12.30 uur is het de beurt 
aan de junioren.

turnen Finale 
vriendschappelijke 
turncompetitie

Kristy van Geel is een van de deelnemers aan de wedstrijd 

tennis

Laarbeek - Dit jaar worden de 
Laarbeekse dubbelkampioenschap-
pen tennis gehouden van 10 tot 
en met 18 september. Het toernooi 
wordt dit jaar georganiseerd door 
tennisvereniging ’t Slotje.

De inschrijving is voor heren/dames 
5 en hoger. Wanneer je een 4 op je 
pasje hebt staan, kun je overigens 
ook gewoon meedoen. Beginnende 

tennissers kunnen meedoen in ca-
tegorie 9. Kijk op www.toernooi.
nl en schrijf je in bij de ‘Laarbeekse 
Clubkampioenschappen’. Je kan 
vanaf deze week al inschrijven. Let 
op: het toernooi is al vrij snel na de 
bouwvakvakantie, dus schrijf je op 
tijd in.

Laarbeekse 
Dubbelkampioen-
schappen tennis  

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Scherp in prijs (gratis afkorten)

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

Telefoonnummer: 0413-490524
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bridgen

boksen

Beek en Donk – Thijs Hoefs, de as-
sistent-trainer en beroepskickbok-
ser van boksschool Laarbeek wist 
afgelopen zaterdag een belang-
rijke overwinning naar zich toe te 
trekken.

De bekende, meermalige kampioen 
Diekman was de tegenstander van 
Thijs Hoefs.  Met een nipte punten-
telling was de in Erp wonende pugi-
list, onder begeleiding van S. Muller 
de winnaar. Thijs gaat voor GLORY 
naar West-Virginia op 12 juli. 

Lieshout - De Lieshoutse bridge-
club De Poort van Binderen speelt 
de hele zomer door, zonder vakan-
tiesluiting. Wel zijn er misschien 
wat minder clubleden aanwezig 
en daarom is er in deze perio-
de ruimte voor bridgers uit heel 
Laarbeek om gratis te komen ken-
nismaken met de bridgeclub. 

Voor eenlingen kan eventueel een 
bridgepartner gezocht worden. 
Leden van andere bridgeclubs 
kunnen ook meespelen, maar al-
leen als er plaats is in het program-
ma. Wie wel belangstelling heeft 
voor bridgen, maar het spel nog 
niet (goed genoeg) beheerst, kan 
zich aanmelden voor lessen, zowel 
voor beginners als voor gevorder-
den. Voorwaarde is daarbij wel dat 
men lid wordt van de bridgeclub. 
Er wordt gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé in Lieshout op dins-
dagmiddag en woensdagavond. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Gerda 
Spek (woensdagavond), tel. 
0499-421980 of Trees van Rooi 

(dinsdagmiddag), tel. 0499-
421563 of op de website kijken: 
www.poortvanbinderen.nl. 

Thijs Hoefs en Juul van Iersel

Thijs Hoefs winnaar in 
Amsterdamse GLORY Rai

Zomerbridge in Lieshout

biljarten

Mari Coppens kampioen 
bandstoten Ons Vermaak

Beek en Donk - Mari Coppens heeft 
op dinsdagavond 28 juni uit handen 
van de voorzitter de prijs in ontvangst 
mogen nemen voor het behalen van 
het kampioenschap bandstoten bij 
Ons Vermaak.

Al vrij snel was in de competitie dui-
delijk dat hij de gedoodverfde kampi-
oen was, na bijna elke wedstrijd nam 
hij meer afstand van zijn achtervolgers. 

Alleen de strijd om de tweede en der-
de plaats was nog spannend. In de 
laatste wedstrijd tussen Mari en Peter 
Vogels wist de laatste zoveel punten 
te behalen dat hij gelijk eindigde met 
Piet van den Berg, dus beiden eindig-
den op een gedeelde tweede plaats. 
Op dinsdagavond is het tot augustus 
nog vrij biljarten en na de kermis be-
gint in september de competitie weer. 
Liefhebbers zijn welkom.

Mari Coppens (l) en Peter Vogels (voorzitter)  Er wordt volop bridge gespeeld bij 'De Poort van Binderen'

Van 4 t/m 31 juli wordt onze winkel verbouwd.

Hierdoor is het buitenterrein moeilijker 

bereikbaar. Wij geven 25% ongemaks korting 

op alle planten van deze afdeling!

Iedere zondag open 
van 12.00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Het mooiste groenVerbouwingsvoordeel
Snijbloemen Perkplanten extra groot
Prachtige zonnebloemen 
80-cm lang
€ 0,99 p/stuk

20-cm hoog in 13-cm pot! € 0,99 p/stuk. 
Keuze uit:

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

1 + 1 
GRATIS
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Begonia Afrikaan Lobelia

1 + 1 
GRATIS

Op alle Tuinplanten 
van ons buitenterrein!

25%  
O N G E M A K S 

KORTING
EXCL. LOPENDE AANBIEDINGEN

TIP! Geniet van 
wat lekkers in 
het Tuincafé
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Mierlo/Nieuwegein – Het Nederlands 
Kampioenschap Kunstrolschaatsen van 
afgelopen weekend gaat de boeken in 
als een succesvol kampioenschap voor 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo. 
De vier deelnemende Olympia rijdsters 
namen maarliefst vijf medailles mee naar 
huis.

Selectie
Afgelopen seizoen stonden twee selec-
tiewedstrijden op de rolschaatskalender. 
De resultaten  van deze wedstrijden wer-
den beoordeeld door het Sectie Bestuur 
Kunstrolschaatsen, waarna een selectie 
plaatsvond voor deelname aan dit NK. 
Van alle Nederlandse rolschaatsverenigin-
gen streden de beste rijders/rijdsters voor 
de podiumplaatsen in de klasse Supermini 
tot en met Senioren. Voor  Olympia waren 
slechts vier rijdsters geselecteerd, waaron-
der Colet Claessens.

Senioren
In een sterk deelnemersveld nam Colet het 
op tegen vijf rijdsters in de klasse Senioren. 
De twee voorgaande wedstrijden eindig-
de Colet op een tweede plaats, nipt ach-
ter Dyana van de Doelen (Kerkdriel). Ook 
deze wedstrijd ging de strijd tussen Colet 
en Dyana. Per Figuur lieten de rijdsters 
verplichte elementen zien, welke door de 
jury beoordeeld werden. Na vier Figuren 
kwam Colet een paar punten te kort voor 
de titel, waardoor ze op de mooie tweede 
plaats eindigde. 

Clubgenootjes
In de klasse Cadet streed clubgenootje 
Mirthe de Goede in een klasse met vijf 
rijdsters om de eerste plaats. Mirthe maak-
te er een spannende wedstrijd van; na het 
vierde Figuur werd de wedstrijd pas beslist 
en verzilverde zij de titel. Yessie Kusters, 
Olympia, streed met Birgit van Berlo (De 
Oude Molen, Beek en Donk) om de eer-
ste plaats. De spanning was te snijden, de 
rijdsters waren zeer gewaagd aan elkaar. 

Na vier verplichte Figuren had Yessie de 
meeste jurypunten en ging ze met de titel 
naar huis.

Vrijrijden
Het Nederlands Kampioenschap bestaat 
naast de discipline Figuren ook uit Vrijrijden 
(kürrijden op muziek met verplichte spron-
gen, pirouettes en passenseries). Colet 
nam tijdens dit NK alleen deel aan de dis-
cipline Figuren. Yessie en Mirthe namen 
zowel deel aan het Figuren als Vrijrijden. 
Yessie eindigde op een mooie tweede 
plaats in de klasse Junior, voor clubgenoot 
Melissa Verdonk. Mirthe (Cadet) speelde 
geen rol van betekenis in het klassement. 
EK/WK
Naast het behalen van de Nederlandse 
titel, de zilveren of de bronzen medail-
le worden ook rijders/rijdsters geselec-
teerd die mogen gaan deelnemen aan de 
Interland (alleen Vrijrijden) en Europese- 
of Wereldkampioenschappen (Figuren en 
Vrijrijden). 

Kerstshow Olympia
De rijdsters van Olympia kunnen te-
rugkijken op een goed Nederlands 
Kampioenschap en kunnen zich gaan 
voorbereiden op een nieuw rolschaatssei-
zoen. Na de zomervakantie ligt bij de train-
sters en rijdsters de focus op de Kerstshow.

Beek en Donk/Nieuwegein - De 
Nederlandse Kampioenschappen 
Kunstrijden werden afgelopen weekend 
gehouden in Nieuwegein. Acht rijdsters 
van RC de oude Molen waren hiervoor 
geselecteerd. Ze kwamen uit in de cate-
gorieën Figuren en Vrij rijden. 

Zaterdagochtend stond in het teken van 
het Figuren. Michelle de Koning, Chloë 
Donkers (cadetten) Anne van Melis, Cloë 
de Ridder (mini’s) en Birgit van Berlo (ju-
nior) waren klaar voor de strijd. Bij het 
figuren draait het om concentratie, ba-
lans en precisie. Het blijft natuurlijk erg 
spannend om een NK te rijden en om dit 
dan allemaal vast te houden valt niet al-
tijd mee. Anne reed een goede wedstrijd 
en werd beloond met een podiumplaats. 
Birgit ging de strijd aan met Jessie van RV 
Olympia, het was een spannende wed-
strijd. Birgit reed een paar hele mooie 
figuren, helaas was haar lus net iets min-
der dan de lus van Jessie.

Uitslag figuren:
Cadetten: Chloë 4e en Michelle 5e.

Mini’s: Anne van 3e en Cloë 4e
Junior: Birgit van Berlo 2e

In de vroege avond werden de korte 
kuren gereden door Michelle de Koning 
en Marloes Kluijtmans. De korte kür van 
Michelle wilde niet helemaal lukken. De 
kür van Marloes daarentegen ging heel 
erg goed.

Op zondag ging het programma verder 
met de kuren. De Supermini’s beten de 
spits af. Laura Jacobs en Anouk Verbugt 
reden bieden een goed kür. Bij de Mini’s 
reden Anne en Cloë, ook voor hen was 

het spannend en de concurrentie is 
groot in deze groep. Michelle reed een 
mooie lange kür met veel vaart en mooie 
pirouette. De lange kür van Marloes 
wilde niet helemaal lukken, het eerste 
deel ging goed maar toen waren er een 
paar valpartijen. Toch heeft ze zich we-
ten te kwalificeren voor de interland in 
Zwitserland.

Uitslag Vrij rijden:
Supermini’s: Anouk 2e en Laura 3e
Mini’s: Anne 13e en Cloë 14e
Cadetten: Michelle 4e
Senior Dames: Marloes 2e

rolschaatsen

Colet Claessens (l)

EXTRA KOOPZONDAG 10 JULI
Extra veel voordeel, gezellig buitenterras, live muziek en promoteams aanwezig van Campingaz en SodaStream

12:00-17:00 UUR

DWS 
Texas
koepeltent
Praktische 
2-3 persoons 
koepeltent voorzien 
van vaste luifel. 
Gewicht: ± 3,1 kg
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Safarica
Beachparty
vouwstoel
Compact opvouwbare 
strandstoel

Bardani 
Orinoco relaxstoel
Comfortabele en stabiele relaxstoel om lekker 
in te relaxen. Degelijk stalen frame voorzien van 
poedercoating.

Outdoorchef 
City Charcoal 
Klassieke kogel 
houtskoolbarbecue. 
Eenvoudig wisselen tussen 
direct en indirect grillen.

Dakine
Central 26L rugzak
Back to school! Ruime schoolrugzak.

incl. filterpomp

Safarica Sunny
strandtent
Deze afsluitbare strandtent beschermt 
u op het strand tegen zon en wind.
Voorzien van een vast 
grondzeil en 
UV40-coating.

Intex
Easy Set Zwembad
Eenvoudig op te zetten zwembad met 
fi lterpomp. Afmetingen: 
Ø 244 x 76 cm 

incl. filterpomp

55,-
75,-

14,99
59,-
79,99

39,99

29,99
39,-

50,-
99,-

49,99
69,95

Bosscheweg 96  Aarle-Rixtel  0492-382110
www.ocslaarbeek.nl  info@ocslaarbeek.nl

OCS LAARBEEK BIEDT AUTO LEASE IN ALLE VORMEN 
VAN PRIVÉ LEASE TOT FULL OPERATIONAL LEASE

Zilver voor Colet Claessens bij 
NK Kunstrolschaatsen

Anne van Melis en Birgit van Berlo

Anouk Verbugt en Laura Jacobs

Prima prestaties bij Nederlandse Kampioenschappen Kunstrijden

Vijf podiumplaatsen voor 
RC De Oude Molen
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Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen 
Uitslag woensdag 29 juni
1.     Nettie en Arno  64,76%
2/3. Bets en Annie 52,86% 
2/3. Mari en Els  52,80%
4/5. Riek en Leo  50,40%
4/5. Willy en Trees  50,40%
6.     Marijke en Kori  50,00%

Uitslag dinsdag 5 juli
1. Bets en Gidi 66,64%
2. Kees en Jürgen 58,33%
3. Cellie en Hans 58,24%
4. Mari en Arno 55,39%
5. Marian en Riek 54,58%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie ook www.
poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 23 juni
1.Tonnie en Kees 62,00%
1.Leo en Cellie 62,00%                                                                                                                                 
3. Maria en Jan 59,50%
4.Toon en Roos 53,50%
5.Gerard en Corrie 49,50%
5.Marianne en Leni 49,50%

Uitslag donderdag 30 juni
1. Marie en Annie 65,63%
2. Gerard en Cellie 62,50%
3. Marie Louise en Kori 60,00% 
4. Jan en Maria 52,50%
5. Nellie en Theo 46,88%
5. Emmie en Josephine 46,88%

De volgende zitting is op donderdag 
7 juli om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 5 juli
1. Annie en Helma 67,50%
2. Lilian en Marian 60,83%
3. Lien en Koos 59,58%
4. Riek en Rie 50.00%
4. Pieta en Tony  50,00%
5. Francien en Corry 49,17%

Volgende zitting op dinsdag 12 juli

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

 

BIJ AANKOOP VAN 
5 ATAG APPARATEN, 
EEN ATAG 
VAATWASSER 
CADEAU!* 
VAATWASSER 

ACTIEWEKEN BIJ NUVA

TOPDEAL
HOOGGLANZENDE 

KEUKEN 

5.998,-
Incl. Granieten werkblad en achterwand,
 5 luxe ATAG apparaten en eenhendel-

mengkraan vol RVS. 
Leverbaar in 12 hoogglans 

kleuren.

5- PITS 
GASKOOKPLAAT, 

met Supervario-wokbrander. 
Door grote branderafstand 
meer ruimte voor pannen 

en easy-clean coating.

KOELKAST,
 energielabel A+, 

vier luxe plateaus in 
hoogte verstelbaar 
voorzien van LED.

VAATWASSER, 
vijf programma’s 
en start uitstel. 

Energielabel A+, laag 
energieverbruik en 

geluidsniveau.

OVEN MET 
MAGNETRON, 

met hetelucht, boven 
en onderwarmte 

en grillfuntie, inhoud 
51 liter.

AFZUIGKAP, 
met vier snelheden, 
geluidsarm, afzuig-
capaciteit 679M3 en 

LED verlichting.

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 
T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 
T0493 441111

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

wandelen Geslaagde 8e editie RCL Wandeltocht
Lieshout - Traditiegetrouw wordt de 
laatste zondag van juni de wandeltocht 
van Runnersclub Lieshout gehouden. 
Dit jaar was de 8e editie. Belangrijkste 
kenmerken van de RCL tocht zijn de 
fraaie routes en de fijne rustplaatsen. 

Routemaker Jan van Asseldonk had 
wederom zijn uiterste best gedaan en 
dit jaar een route richting Nuenen en 
Stiphout uitgezet. Voorgaande jaren 
was er een centrale rustpost met meer-
dere lussen. Dit jaar hadden ze een 
nieuw systeem, waarbij alleen de 40 
km twee maal op dezelfde pauzeplaats 
terugkwam. 

De vele regen in de dagen voorafgaand 
aan de tocht heeft de organisatie wel 
beziggehouden. Bij het uitpijlen van de 
route op zaterdag bleek een deel van de 
route onbegaanbaar omdat de paden 
onder water stonden. De route is daar-
om op het laatste moment nog bijge-
werkt. Uiteindelijk werd er toch aardig 
weer voorspeld, al werd er in de loop 
van de namiddag wel een bui verwacht. 
Zoals voorspellingen weleens vaker 
niet uitkomen: die bui kwam al in het 
begin van de middag. Gelukkig waren 

de wandelaars allemaal goed voorbe-
reid en kon de regen de stemming niet 
bederven. 

De route liep vanuit de RCL-
accommodatie door Lieshout richting 
kanaal en vervolgens door het bosge-
bied richting Kamerven. Daar splitste de 
30 en 40 km route af richting Nuenen. 
De 20 km route voerde terug naar de 
grote rustpost aan ’t Hof. De kortste af-
standen sneden een stukje af en gingen 
binnendoor. In Nuenen was het voor 
de 30 en 40 km lopers aangenaam ver-
toeven op een prachtige pauzeplaats 
midden in het bos. De 40 km lus ging 
vervolgens door een bosrand in Nuenen 
richting Enode en kwam daarna terug. 
De terugweg voerde over Stiphout 

waarna zij weer samenvoegden met de 
andere afstanden richting grote pauze-
plaats. Daar kon net als vorig jaar wor-
den genoten van een lekker beschuitje 
met verse aardbeien. Wegens het succes 
van vorig jaar ook nu weer verkrijgbaar. 
De terugweg ging langs de Goorloop 
met een grote boog via het buitenge-
bied. Het laatste stuk bleek pittig we-
gens het losse zand; het pad was net 
geëgaliseerd.

De wandelaars waren na afloop vol lof 
over de fraaie route en de duidelijke ma-
nier van uitpijlen. Met een deelnemers-
aantal van totaal 325 wandelaars kijkt 
de organisatie dan ook terug op een 
geslaagde editie. Volgend jaar is er weer 
een nieuwe editie: 25 juni 2017.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ 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

Halve finalist!
Autobedrijf SARO hoort bij de top 10 

van autobedrijf van het jaar 2016 -2017

Genomineerd voor Autobedrijf van het jaar.

www.pacovers.nl / info@pacovers.nl
Beekerheide 6, 5741 HC Beek en Donk

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:
• afdekzeilen • vrachtwagenzeilen • bootkappen • agrarische 

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

Verandazeilen op maatvoetbal Hoofdsponsoren Sparta'25 
verlengen contract

Beek en Donk - De nieuwe hoofdspon-
sorcontracten bij Sparta’25 werden ge-
tekend op dinsdag 21 juni. Dit in het 
bijzijn van voorzitter Roel Janssen.

Roel, die van tevoren in een korte 
toespraak eerst de afscheidnemende 
sponsoren Geurt en Berry van restau-
rant De Hommel bedankte en daarna 
een woordje richtte tot de eigenaren 
van Plus Van Balkom en de opvolgers 
van Geurt en Berry, tekenden de twee 
sponsoren ieder hun hoofdsponsorcon-
tract bij Sparta'25.

Mario en Ellen van Plus Van Balkom 
zijn al drie seizoenen hoofdsponsor van 
Sparta'25 en verlengden hun overeen-
komst met nog eens twee seizoenen. 
Daniëlle Tielle, opvolgster van Geurt 
en Berry als nieuwe eigenaresse van 
Restaurant de Hommel, tekende even-
eens voor twee seizoenen. Hierdoor 
zijn beide Beek en Donkse bedrijven 
tot en met het seizoen 2017/2018 als 
hoofdsponsors aan Sparta'25 verbon-
den en daar is de vereniging hartstikke 
trots op.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd stilgestaan bij het feit 
dat Geurt en Berry al weer ruim acht 
seizoenen Sparta'25 hebben onder-
steund. Eerst als stersponsor en later 
als hoofdsponsor. Namens Sparta'25 
bedankte voorzitter Roel Janssen Geurt 
en Berry voor hun steun en het feit 
dat Geurt het sportpark zeer frequent 
bezocht en wenste hij hen een mooie 
nieuwe toekomst in Spanje. 

Ook Ellen en Mario zijn alweer 8 sei-
zoenen sponsor van deze club en Roel 
Janssen bedankte ook hen voor de 
afgelopen seizoenen en voor de twee 
komende seizoenen. Ook sprak hij de 
hoop uit dat ze ook daarna nog aan 
Sparta’25 verbonden zullen zijn.

Sparta'25 dankt Ellen, Mario en 
Daniëlle voor hun (financiële) steun de 
komende seizoenen en zeggen tegen 
Geurt en Berry: ‘Houdoe en bedankt!’

handboogschieten

11de  wedstrijd van Ganzenwinkeltoernooi De Eendracht

Toernooi Krijgsman Soranus

Gerard van Eert wint 
kanaalwedstrijd HSV Het Geduld

Aarle-Rixtel - Het was donderdag 30 
juni de beurt aan Krijgsman Soranus 
uit Lieshout om in Aarle-Rixtel aan 
het van Ganzenwinkeltoernooi mee 
te doen. Het was de 11de wedstrijd in 
een reeks van 17.  

De gasten uit Lieshout waren met 7 
schutters aanwezig. Van De Eendracht 
deden 10 schutters mee. Frank 
Schepers, de koning van De Eendracht, 
was bij De Eendracht weer de beste 
schutter met een score van 226. Van 
de 10 schutters waren er 9 met een 

score boven de 200, dat is weer een 
heel goed resultaat. Krijgsman Soranus 
had voorafgaand aan de wedstrijd 
opgegeven 1375 punten te gaan 
schieten, het werden er uiteindelijk 
1382. Een klein positief resultaat van 
+7. Hiermee staan ze voorlopig op de 
tweede plaats.  

Uitslag De Eendracht  
1 Frank Schepers 226, 2 Walter Jansen 
222, 3 Toon van Hoof 220, 4 Paul van 
Bakel 208, 5 Martijn van der Heijden 
208, 6 Henk Verachtert 208, 7 Geert 

van Ganzenwinkel 204, 8 Jo Maas 
204, 9 Jan van Rooy 203, 10 Martien 
van de Graef 147.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
10 september, dan komt Neerlandia 
uit Bakel bij De Eendracht op bezoek 
voor het van Ganzenwinkeltoernooi. 
Voor de vakantie hebben ze nog een 
uitwedstrijd op donderdag 14 juli, dan 
gaan ze naar Strijd in Vrede te Beek en 
Donk.

Beek en Donk - De eerste wedstrijd 
op het Beek en Donkse kanaal was 
een prooi voor Gerard Van Eert. Na 
een tijdje ertussen uit te zijn geweest 
liet Gerard zien dat hij weer helemaal 
terug is. 

Maar het zat de vissers niet helemaal 
mee die middag. De zware regenval 
van de afgelopen weken zorgde er-
voor dat het kanaal tot aan de rand 
toe vol zat en dat het water sneller als 

normaal door het kanaal stroomde. 
Dat was toch weer anders vissen dan 
als je in wat rustigere vaarwateren zit, 
eigenlijk was het bijna niet te doen. 
Van de twintig deelnemers wisten er 
dan ook maar drie een vis boven water 
te krijgen en dat is toch zeer aan de 
magere kant. De teleurstelling was dan 
ook groot onder de vissers, dit hadden 
ze nog nooit meegemaakt. Het kon 
Gerard niet deren, hij pakte de volle 50 
punten en Willy Vorstenbosch en Peter 
Vogels volgden hem met 49 punten, 
koploper Willy zit door deze score nog 

steviger in het zadel en sloeg een be-
hoorlijk gat naar zijn concurrenten. 

Op zaterdag 9 juli staat alweer de vier-
de wedstrijd op de agenda, die wordt 
gevist op vijver De Koppelen. De loting 
is om 13.30 uur, de wedstrijd begint 
om 14.00 uur en het einde is om 17.00 
uur. Wilt u graag de rangen en standen 
bekijken, dan kan dat op www.hetge-
duld.nl. Als u graag een keer mee wil 
vissen op een van de wedstrijddagen, 
dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom.

Lieshout - In het vervolg van haar eigen 
toernooi ontving Krijgsman Soranus 
de schutters van Concordia Welvaren 
uit Erp. Ze stonden met 10 man aan de 
meet. 

Er werd op een vooraf opgegeven ge-
middelde geschoten dat in het voordeel 
van Erp uit kwam. Opgeven 201,58, ge-
schoten 201,80 is een min van 0,22 dat 
is goed voor de eerste plaats. De hoogste 
score ging wel naar Lieshout. Arjan v/d 

Heuvel was ditmaal de beste met 233 
punten. 

Persoonlijke uitslagen: 
Arjan v/d heuvel 233, Ad Endevoets 226, 
Paul v/d Broek 217, Rik v/d Westerlo 
206, Maarten v/d Elsen 192, Yvonne 
Robbescheuten 186, Rita Endevoets 175, 
Theo v/d laar 156, Nelly v/d Laar 155.

Afgelopen donderdag is Krijgsman 
Soranus naar De Eendracht in Aarle-Rixtel 

geweest. Ook daar werd van tevoren 
opgegeven wat er geschoten moest wor-
den. Ditmaal kwam Lieshout goed uit de 
bus met een verschil van 7 punten. Ook 
ging de hoogste score naar Lieshout. Ad 
Endevoets behaalde 230 punten. 

Persoonlijke uitslagen: 
Ad Endevoets 230, Paul v/d Broek 218, 
Arjan v/d Heuvel 215, Theo v/d Laar 
184, Nelly v/d Laar 183, Rita Endevoets 
177, Maarten v/d Elsen 175.

vissen

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nlGerard van Eert 
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Donderdag 7 juli
Elftal Krassen
21.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

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

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

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

Expositie 'Tekens van Leven'
14.00 - 18.00 uur, Atelier Vonk, 
Aarle-Rixtel

Finale Dave & Dave Ranking
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 10 juli
Turnen: Finale vriendschappelijke 
regiocompetitie 2016
9.00 - 15.30 uur, Sporthal de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Duurzaamheidsmarkt
11.00 - 17.00 uur, Landgoed Croy, 
Aarle-Rixtel

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

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

Expositie 'Tekens van Leven'
14.00 - 18.00 uur, Atelier Vonk, 
Aarle-Rixtel

EK Krassen
21.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

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

Dinsdag 12 juli
Jubileumconcert en 
seizoensafsluiting Stoomafblaaskapel
19.00 uur, Eendrachtpleintje, Beek en 
Donk (Bij slecht weer Café vd Burgt)

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

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

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

Vrijdag 15 juli
Tuinconcert Harmonie O&U
19.30 uur, Muziektuin, Beek en Donk

BLØF Concert
20.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 16 juli
Tentoonstelling schilderijen 'Lucht, 
land en water'
13.00 - 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Hi-Tombs live @ Rock a Billy Night
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 17 juli
Zomershow RC de Oude Molen 
brengt een Ode aan K3
13.00 uur, RC de Oude Molen, Lage 
Heesweg 1, Beek en Donk

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

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

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

Zomershow RC de Oude Molen 
brengt een Ode aan K3
16.00 uur, RC de Oude Molen, Lage 
Heesweg 1, Beek en Donk

Maandag 18 juli
Gratis vrij bridgen
19.30 uur, Café/zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Dinsdag 19 juli
Picknick Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk
13.00 uur, Kokse Hoeve, Gemert

Zomerconcert Harmonie De Goede 
Hoop
19.00 - 22.00 uur, Nabij Kerkplein, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 20 juli 
Ieuw! Raar Koekepeer
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout


