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Deze week ingesloten:
Replace Direct

Verspreiding in Laarbeek 
en Boerdonk

Pag. 7

Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

Bah liefde!
woensdag 15 juli 14.30

De Zomerton
vrijdag 17 juli 20.30

openluchttheater-mariahout.nl

Heetste en drukste editie WiSH Outdoor ooit 

Acht weken samenwerken voor nieuwe speeltoestellen

slechts

* Zie Actievoorwaarden op onze website

€ 1.399,=

vd wiel  Tuinmachines  Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatie!
*

bij Model 305 

slechts

model 305 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Beek en Donk - Ouders en sympathisanten van basisscholen Het Klokhuis en De Muldershof uit Beek en Donk hielden afgelopen vrijdag een sponsordag om de 
vernielde speeltoestellen op hun terrein te vervangen. Lees verder op pagina 3

Er wordt hard gewerkt door leerlingen en ouders

KAPPER & Shop

0492 - 462462 | KAPELSTRAAT 6 
BEEK EN DONK

OPENINGSACTIE

KNIPPEN €10
DE HELE MAAND JULI

NORMAAL €16

WiSH Outdoor 2015 kan de boeken in als een editie van uitersten. Voor het eerst was zowel de zaterdag als de zondag uitverkocht. Dit zorgde voor een bezoekersrecord, met in totaal bijna 50.000 festi-
valgangers. Daarnaast was zaterdag een van de warmste dagen ooit en kreeg de organisatie zondags zelfs nog te maken met een flinke hoosbui. Al met al kan er teruggekeken worden op een fantastische 
negende editie. De MooiLaarbeekKrant heeft een speciaal WiSH Outdoor-katern gemaakt. Nieuwsgierig? Blader dan snel door naar pagina 23 in deze krant. Veel lees- en kijkplezier! 

www.oltm.nl

Liesbeth van der Kruijssen
en Jac Hesemans hebben 

beiden twee kaarten gewonnen 
voor Armand & the Kik in het  

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Zij kunnen de kaarten ophalen 

op het kantoor van 
De MooiLaarbeekKrant.

Prijswinnaars

Vanaf deze week met de 
officiële publicaties van 

Gemeente Laarbeek

Fotograaf: Joost Duppen

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   
    Door Laarbekenaren
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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: info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

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

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

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

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

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

DE BOSSCHEWEG

De Bosscheweg is  - binnen de bebouwde kom - de langste straat van Aarle-Rixtel. Er 
valt dan ook veel over te schrijven! De naam verwijst nog naar de tijd dat hier de Keulse 
Kar voorbij trok, van en naar Den Bosch. De koetsier overnachtte destijds in herberg 
“De Keulse kar” aan de Kouwenberg. De Bosscheweg loopt vanaf de Helmondseweg 
tot aan de Barthold van Heesselstraat. Hoe oud deze weg is, valt moeilijk te zeggen. Tot 
aan het begin van de vorige eeuw was hij nauwelijks bebouwd en was er slechts sprake 
van een breed karrenspoor. Aan het begin - nabij de Helmondseweg - stond de van 
oorsprong laatmiddeleeuwse hoeve “De Rozenkrans”. Die is inmiddels al weer lang 
verdwenen. “De Roode Leeuw”, een voormalige herberg annex hoeve, staat er nog 
steeds. Hij behoorde tot het voormalig “Slotje”, een klein adellijk kasteeltje dat achter 
de hoeve stond. Tegenover de “Rode Leeuw” staat vanaf het begin van de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw de Artex. Voorheen een zelfstandig textielbedrijf waar pluche, 
bont en jacquardstoffen werden geweven. Inmiddels behoort Artex tot de “Holding’ 
van Hunter Douglas en worden er vooral moderne vitrageproducten en meubelstof-
fen gemaakt. De oude monumentale schoorsteen is nog in goede staat en draagt met 
trots de naam van het bedrijf. Verderop staat Multifunctioneel centrum De Dreef, alom 
bekend, en neemt de bebouwing verder toe. In de jaren twintig van de vorige eeuw 
verschenen hier de eerste woningwetwoningen. Ouderen onder ons spreken hier nog 
steeds over de “nei wunninge”! Ondertussen zijn we al  “Huize Pietonia “ gepasseerd, 
ooit gebouwd in opdracht van Piet en Tonia van den Heuvel. Voorbij de “nei wunnin-
ge”, ongeveer ter hoogte van “De Zes Gehuchten” stond vroeger een koren -, pel-  en 
oliemolen, in 1845 gebouwd in opdracht van Jan Neervens, een bakker/herbergier uit 
de Dorpsstraat. De molen is in 1935 afgebroken. Op bijgaand fragment van een be-
kend Aarles schilderij staat ie nog te pronken. Hierop is ook goed te zien dat dit gedeelte 
van de Bosscheweg toen nog slechts een bescheiden pad was. In de verte zie je huize 
Mariëngaarde, klooster annex pensionaat, gebouwd in 1856. In het nog bestaande 
oude gedeelte is nu nog de Bibliotheek en 
de Aarlese Heemkamer ondergebracht, maar 
die gaan beiden verhuizen. De prachtige be-
faamde Mariakapel (“ Onze Lieve Vrouwe in 
’t Zand”) uit 1598 fungeert nog steeds als be-
devaartkapel. Dagelijks komen talloze men-
sen er een “kerske” opsteken. Wanneer we 
de Janssenstraat passeren komen we in het 
laatste stukje van de Bosscheweg. Hier stond 
tot 1936 de standerdmolen van de gebroe-
ders Jaspers, die rond 1880 aan de Bossche-
weg een kunstmolensteenfabriekje hadden. 
Ik geef toe: het is een lang verhaal, maar wat 
wil je met zo’n lange weg!

Henk van Beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel

Mariëngaarde, klooster annex pensionaat, gebouwd in 1856. In het nog bestaande 
oude gedeelte is nu nog de Bibliotheek en 
de Aarlese Heemkamer ondergebracht, maar 
die gaan beiden verhuizen. De prachtige be-
faamde Mariakapel (“ Onze Lieve Vrouwe in 
’t Zand”) uit 1598 fungeert nog steeds als be-
devaartkapel. Dagelijks komen talloze men-
sen er een “kerske” opsteken. Wanneer we 
de Janssenstraat passeren komen we in het 
laatste stukje van de Bosscheweg. Hier stond 
tot 1936 de standerdmolen van de gebroe-
ders Jaspers, die rond 1880 aan de Bossche-
weg een kunstmolensteenfabriekje hadden. 
Ik geef toe: het is een lang verhaal, maar wat 

Fragment van een 
bekend Aarles schilderij 
met daarop de in 1935 
afgebroken molen

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

KORTE BROEKEN 
AANBIEDING

2E KORTE BROEK 
UIT VOORRAAD

(GELDIG T/M 18 JULI 2015)
KORTING
25%

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

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan 

Hendrik Coolen

 Beek en Donk,  † Helmond, 
8 augustus 1935  6 juli 2015

   Familie Coolen

Correspondentieadres: Koninginnepage 3, 5754 DL Deurne

U kunt afscheid nemen van Hendrik in uitvaartcentrum  
De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag 9 juli 
van 18.30 tot 19.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 10 juli om  
10.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en 
Donk, gevolgd door de begrafenis op de parochiebegraafplaats 
H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en Donk.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen deze 
aankondiging als zodanig beschouwen.

Ook de koeien hadden het warm 
afgelopen week. Deze koeien 
zochten verkoeling in de Mos-
bulten.

Ingestuurd door Cees Dekker 

Mooi Gespot

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek - Wanneer je regelma-
tig via de Beekse Brug in Beek en 
Donk reist, is de kans groot dat je 
daar - zeker tijdens spitsuren - in 
de file staat. Slechts 14% van de 
Laarbekenaren ondervindt hele-
maal geen hinder van dit knelpunt. 
Dit blijkt uit een enquête van het 
burgerpanel TipMooiLaarbeek.nl.  

Petitie
Zoals vorige week in deze krant 
te lezen was, is Bedrijven Kontakt 
Gemert een online petitie gestart 
(www.petitiedebrug.nl) tegen de 
verkeershinder bij de Beekse Brug. 
Zij wil hiermee het verkeersknel-
punt breed onder de aandacht 
brengen nu de Ruit voorlopig van 
de baan is. Een percentage van 
42% van de respondenten beaamt 
hinder te ervaren bij de Beekse 
Brug, 44% ervaart soms hinder en 
14% ervaart helemaal geen hin-
der. 

De vier grootste ergernissen die 
naar voren komen zijn: 
• het openen van de brug tijdens 

spitsuren
• het verkeer dat richting Veghel 

de Bosscheweg opslaat, houdt 
het verkeer onnodig op en  zorgt 
voor lange files

• de verkeerslichten die niet goed 
op elkaar zijn afgesteld (stoplich-
ten staan te vaak zonder aanlei-
ding op rood) 

• het te vaak openen van de brug 
voor een enkel pleziervaartuig 
(liever clusteren van vracht- en 
plezierboten en buiten de spits 
laten passeren).

Om een einde te maken aan deze 
ergernissen is 49% van de respon-
denten bereid de petitie van BKG 
te ondertekenen, 37% ‘misschien’ 
en 14% vindt dit niet nodig.

Hoe de verkeershinder op te los-
sen?
Dat er verkeershinder is en dat 
veel mensen dit ook zo ervaren, 
is een feit. Maar hoe kan dit op-
gelost worden? De inwoners van 
Laarbeek hebben hier diverse 
ideeën over, bijvoorbeeld: ‘door 
de brug op vaste tijden te ope-
nen (niet tijdens spitsuren) en 
door vracht- en pleziervaartuigen 
te clusteren’, ‘door de aanleg van 
een aquaduct of een viaduct’ of 
‘door het anders afstellen van de 
verkeerslichten ter plaatse’ en ‘het 
aanpakken van de slecht doorlo-
pende rotonde (N279)’.

Bosscheweg
Heel duidelijk komt naar voren 
dat niet per se de Beekse Brug 
zèlf het heikele punt is waardoor 
hinder ontstaat, maar veel meer 
nog het verkeer dat komend van-
uit de richting Lieshout over de 
brug gelijk linksaf de Bosscheweg 
op wil slaan. Vaak is dit één en-
kele auto die voor grote opstop-
pingen zorgt, bijvoorbeeld op het 
kruispunt Oranjelaan/Brandstraat/
Lieshoutseweg. Een grote meer-
derheid van de respondenten is 
het erover eens dat de situatie 
rondom het stoplicht en de afslag 
naar de Bosscheweg als eerste zou 
moeten worden aangepakt. De 
Bosscheweg kan naar de mening 
van de respondenten afgesloten 
worden (behalve voor fietsers), 
zodat verkeer richting Veghel over 
de Beekse Brug rechtdoor dient te 
rijden tot de grote rotonde (N279) 
en daar de afslag neemt. Ook zou 
het instellen van eenrichtingsver-
keer een optie kunnen zijn; geen 
verkeer meer van de Beekse naar 
de Donkse brug, enkel nog an-
dersom. 

Drukker traject
Tot slot zijn er ook een groot aantal 
respondenten die vinden dat het 
traject Lieshoutseweg - Beekseweg 

steeds drukker wordt, een toe-
name van het vrachtverkeer is te 
bespeuren en er sprake is van veel 
geluidsoverlast door o.a. de files 
voor de Beekse Brug. De enige op-
lossing in hun ogen is dan ook de 
aanleg van de (niet geheel onom-
streden) Ruit.

Petitie
Wil jij de petitie ondertekenen? Al 
ruim 1000 mensen gingen je op 
dit moment voor. Ga naar www.
petitiedebrug.nl. Na sluiting (over 
een paar weken) wordt deze for-
meel aangeboden aan Provinciale 
Staten.

 

 

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Peper- of runderhamburgers
schaal 5 stuks

3.99/4.99

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

2.99

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Daphne van Leuken

De handen uit de mouwen steken
“Nadat gebleken was dat de oude 
speeltoestellen vernield waren, waar-
schijnlijk door jeugd uit Beek en 
Donk, hebben we met een aantal 
ouders besloten om geld in te zame-
len voor vervangende toestellen,” 
aldus mede-initiatiefneemster Ilse 
van Kreij. “De gemeente had beloofd 
mee te werken, maar de ambtelijke 
molen draait helaas niet altijd even 

snel. Er zou een nieuw hek rond de 
speelplaats komen staan… na de 
meivakantie…”

Daarom staken vele vrijwilligers van 
de twee basisscholen de handen ge-
durende acht weken uit de mouwen. 
Met als hoogtepunt de sponsordag. 
Dankzij het goede weer was het al 
vroeg druk op de gedeelde speel-
plaats van de basisscholen. Veel 
auto’s stonden al in de rij voor de 
carwash die de kinderen zelf had-
den opgesteld met behulp van de 

brandweer. De kinderen hielpen zelf 
ook goed mee. Nienke van de Rijdt: 
“Samen met Juul, Tijn, Bas, Sil en 
Meike hebben we loombandjes ge-
maakt en gaan we die hier in ons 
winkeltje verkopen. We geven ook 
workshops. Hopelijk kunnen we zo 
meehelpen om nieuwe speeltoestel-
len te kunnen kopen.”

Van alle kanten hulp aangeboden
Gedurende de acht weken die voor-
afgingen aan de sponsordag kwam 
de hulp van alle kanten binnen. 

Donaties van sponsoren, geld dat de 
leerlingen verdiend hadden, spon-
soring in natura voor de loterij en 
voor de dienstenveiling. Zo heeft de 
gemeente een huwelijksvoltrekking 
door de burgemeester aangeboden. 
Er was een Rad van Fortuin, eten en 
drinken dat verkocht werd en er was 
ook een heuse dj.

Een mooi resultaat
Na afloop van de sponsordag zaten 
de organisatoren nog wat na te pra-
ten toen er drie ongenode jongeren 

op het dak van de school klommen. 
Die zijn linea recta overgedragen aan 
de politie. “Hoog tijd voor dat hek 
dus, dunkt me. De opbrengst van 
de sponsordag bedraagt €6.588,99. 
Natuurlijk hopen we dat we met dat 
geld nieuwe toestellen te kunnen 
plaatsen. Maar de samenwerking tus-
sen Het Klokhuis en De Muldershof, 
tussen de kinderen én de ouders, was 
zo aangenaam en constructief, dat er 
ondanks het slechte nieuws toch iets 
heel moois uit voort is gekomen,” 
besluit Ilse van Kreij.

Vervolg voorpagina

Succesvolle samenwerking Klokhuis en Muldershof 
tijdens Sponsordag 

‘Scheren en lippenstiften tijdens � le Beekse Brug’ 

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 

LUNCH,
BORRELEN &
BROODTAPAS

NU OOK OP
ZATERDAG!

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

ERVAART U HINDER BIJ 
DE BEEKSE BRUG?

JA

NEE

SOMS

42%

44%

14%
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Lieshout - In het Dorpshuis te 
Lieshout hangt een tentoon-
stelling van 90 foto’s van groe-
pen, families en verenigingen. 
De Heemkundekring “’t Hof van 
Liessent” heeft echter de namen 
van de afgebeelde personen niet. Er 
hangt een briefje bij om deze namen 
in te vullen, mocht een bezoeker een 
persoon herkennen.

De heemkundekring heeft haar fo-
to’s met onbekende personen, oud 
en nieuw, bij elkaar gezet in de hoop 
eindelijk eens namen te krijgen. In 

het verleden werd foto voor foto ge-
publiceerd, met weinig resultaat. Nu 

dan deze puzzeltentoonstelling in de 
hoop op meer succes.

Beek en Donk - De gildebroeders van het 
St. Leonardusgilde te Beek en Donk en 
een groot aantal gildezusters, vrienden 
en vriendinnen van het gilde moesten 
zondag 28 juni vroeg uit de veren voor 
bezoek aan de Pausmis. Hiervoor had 
het gilde een uitnodiging ontvangen. 

Elk jaar vindt er in de St. Jacobuskerk aan 
de Parkstraat in Den Haag een pontificale 
hoogmis plaats ter herdenking van de 
pauskeuze van paus Franciscus, die op 13 
maart 2013 gekozen is tot de 265ste op-
volger van de H. Apostel Petrus. Kardinaal 
Simonis en de meeste Nederlandse bis-
schoppen waren aanwezig om samen 
met de Apostolische Nuntius, aartsbis-
schop Aldo Cavalli, deze Eucharistie te 

vieren, waarin Kardinaal Willem Eijk de 
hoofdcelebrant en predikant was.

De St. Jacobuskerk is gebouwd in 1878 
en is met de fontein op Het Binnenhof 
het enige bouwwerk van Cuypers 
in Den Haag en is dan ook op de 
Rijksmonumentenlijst geplaatst.

Het was een mooie ervaring om deze 
viering mee te maken en samen met de 
andere bisschoppen te concelebreren. 
De viering was, zoals gebruikelijk in deze 
kerk, in  het Latijn, maar in de misboek-
jes stond het Nederlands er naast, zodat 
ze toch alles goed konden volgen. Het 
koor zong op fraaie wijze Gregoriaanse 
en meerstemmige Latijnse gezangen en 

samen met alle gelovigen het lied: “Aan 
U , o Koning der eeuwen”, dat oorspron-
kelijk ter ere van de paus geschreven is. 
Aan het einde van de Mis werd de mar-
che Pontificale gespeeld. De kardinaal 
ging in zijn toespraak in op de sleutelop-
dracht van Petrus en de betekenis van het 
pausschap in de kerk.

Bij de Nuntiatuur werd na afloop nog 
een vendelgroet gebracht door het 
Leonardusgilde en bood de organisatie 
hen een smakelijke lunch aan. Hierna ver-
trokken ze met de bus naar Scheveningen 
voor een frisse  wandeling langs de zee. 
Rond 20.00 uur waren ze weer thuis en 
konden ze terugzien op een mooie zo-
merse geslaagde dag.

Zaterdag 11 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Adriaan Leenders 
(mged), Norbertus Daniëls en Antonius Daniëls 
en echtgenote, Marinus van Alphen (mged), 
Jans Schevers-Schepers (mged), Albert en 
Annie van Vijfeijken en zoon John, Theo van 
der Linden.

Zondag 12 juli

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L.V. 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: Wim van 
Dommelen (verj), Overleden ouders Van 
Boheemen-van Grieken, Rietje Westerlaken 
(par), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Toon van 
Osch (mged), Laurens Spoorendonk (mged), 
Overleden familieleden Manders-Bouw (fund), 
Familie Van Moorsel-Linders, Harrie en Hanneke 
van Berlo-van den Berg, Antoon Merkelbach 
(jrgt), Christiaan Vermeltfoort, Martina Bekx-
Manders en dochters Riek en Sjan, Jan van den 
Elzen (verj), uit dankbaarheid.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Anna en Liza 
Raaijmakers, Ger Swinkels-Verschuren, Mien 
Rooijakkers.

Maandag 13 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 14 juli

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 15 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 16 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 17 juli 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
11-17 juli 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Heemkundekring ’t Hof van Liessent verzamelt foto’s
Lieshout - Foto’s, ook foto’s van beden-
kelijke kwaliteit, gescheurd of hoe ze er 
ook uitzien: de heemkundekring heeft 
ze graag. Iedere woensdag is de heem-
kamer open waar ze kunnen worden 
ingeleverd. 

Wie eerst graag wil weten of de foto’s 

wel interessant zijn, kan bellen met 
Henny Bevers, tel. 0499-422996. Alleen 
als de foto’s via Henny Bevers of via de 
heemkamer worden ingeleverd, zijn de 
foto’s echt voor de Heemkundekring. 

Er lopen in Lieshout en Mariahout ook 
verzamelaars rond die beweren namens 

de Heemkundekring foto’s te verzame-
len. En met een vlotte babbel krijgen 
zij ook foto’s. Alleen foto’s via Henny 
Bevers of via de heemkamer zijn echt 
voor de Heemkundekring. Die anderen 
zijn volgens ’t Hof van Liessent eigen 
verzamelaars die verzamelen voor hun 
eigen verzameling foto’s.

Gilde St. Leonardus bezocht de Pausmis in Den Haag

Puzzeltentoonstelling in Dorpshuis Lieshout

Wie zijn deze mensen?

Twee aan twee 
begon hij hen uit te zenden, 

kondigt af dat ze niets 
mogen meenemen op weg 

dan een stok; 
geen brood, geen ransel, 

geen kopergeld in de gordel, 
maar wel sandalen 
ondergebonden.

Accountant AA/RA
Is op zoek naar een

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

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

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

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als acccountant ben je de financieel adviseur voor een aantal MKB-

klanten. Je geeft samenstelverklaringen af en stuurt daarbij een team 
van collega’s aan. Daarnaast word je ook belast met de review van 

jaarrekeningen welke door collega’s zijn samengesteld.

Functie eisen
• Afgeronde AA/RA-opleiding
• Je hebt 3 tot 7 jaar  

relevante ervaring
• Beschikt over goede communicati-

eve en coachende vaardigheden
• Je bent klantgericht, georganiseerd 

en pro-actief 
• Je bent alert op commerciële 

kansen 

Wat bieden wij 
• Een prima salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids-

voorwaarden
• Een fijne werkkring 
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt ge-
waardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 

Korte lijnen voor de lange termijn
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A is duur de komprenuur
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Kapelstraat 49, Beek en Donk  
0492 468503  www.traditions.nl

Team Traditions Kappers wenst u 
allen een fijne vakantie toe

Aangepaste openingstijden
18 juli t/m 30 augustus

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

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden slamix

Alle soorten te combineren

1+1 gratis
Nectarine 500 gram  0.99
Hollandse Sperziebonen       
 500 gram   1.79

Courgette           2 stuks  0.99
Pers-Sinaasappels  2 kilo     
  1.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

ZE ZIJN ER WEER!!!
Dikke Zwarte Belgische 
Kersen
per kilo  4.50

Achtste Fun Trike Treffen erg heet
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Een flink aantal van zes-
tig trikes streek afgelopen vrijdagmid-
dag neer op het KPJ-terrein in Beek en 
Donk voor de achtste editie van het Fun 
Trike Treffen.

Genieten 
Het trike-treffen wordt dit jaar voor de 
achtste keer georganiseerd door Toon en 
Marion Maas. Ook dit jaar valt het sa-
men met het Wish-weekend. Maar het 
‘bijt’ elkaar niet. De doelgroepen komen 
bijna niet overeen. Op het veld zitten de 
bestuurders met hun familieleden te ge-
nieten van het mooie weer en het con-
tact met elkaar. Veel mensen komen uit 
de buurt, maar er zijn ook enkele Belgen 
en veel Duitsers, die naar Beek en Donk 
zijn afgereisd. De gebruikelijke centrale 
tent is nu leeg, maar tijdens bijeenkom-
sten is het de spil van het festival. Als 
ontmoetingsplek en onderdak voor de 

bezoekers, die onderdeel uitmaken van 
het omvangrijke programma, dat elk jaar 
weer veel bijval oogst bij de bezoekers.
Net iets leuker en gezelliger

Trudy Lakeman komt uit Hoofddorp en 
‘doet’ zo’n 4 a 5 bijeenkomsten per jaar. 
Hier in Beek en Donk vindt ze het altijd 
gezellig. Nergens anders wordt er zo 
veel geregeld als in Beek en Donk. Op 
andere plaatsten is er alleen een tijde-
lijke camping ingericht. Op een enkele 
plaats komen er schoolkinderen, die mo-
gen meerijden met de trikes, maar het 
programma in Beek en Donk slaat alles. 
De toertocht is veel velen één van de 
hoogtepunten. Gerda Terpstra en Frits 
Schipper komen uit Veendam in de pro-
vincie Groningen. Waar het aan ligt, we-
ten ze niet maar dit treffen vinden ze één 
van de leukste in de Benelux. Er is veel te 
doen maar dat heb je op andere plaat-
sen ook, zegt Gerda. Waarschijnlijk is de 
Brabantse gemoedelijkheid er oorzaak 
van. “Het is hier allemaal net iets leuker 
en gezelliger dan op andere plaatsen. 
Een patatkraam en veel kraampjes, die 
van alles verkopen zorgt ook voor een 
gezelliger aanblik van het geheel”, zegt 
Gerda. Ze gaan in augustus nog naar een 
treffen in Luxemburg en in Duitsland. En 
dat allemaal met de kleine Kip-caravan 
achter hun trike. 

In de watten gelegd
In een andere hoek zit Wim Roovers uit 
Landgraaf met twee Duitse vrienden, 
Dieter Hocht en Franz Lemaire. Hij ver-
telt dat veel trikers vaak maar voor een 
dag naar Beek en Donk komen. Het eni-
ge Nederlandse treffen dat ze aandoen, 
is hier in Beek en Donk. Hij vertelt over 
toertochten met kinderen die kanker 
hebben in Duitsland. Die worden daar 
evenals hun weldoeners op de trike in de 
watten gelegd met barbecues onderweg 
en eten en drinken op de stopplaatsen. 
“Wij doen het voor niets, maar zij betalen 
ons terug op die manier en vooral door 
ervan te genieten”, vertelt Wim. “Hier 
doen ze dat ook allemaal en we doen 
dat graag. De vraag is of het door kan 
gaan medat warme weer!” Desgevraagd 
deelt de organisatie mee dat er van de 
zijde van de ‘Hooge Hees’ en van ’Huize 
De Bleek’ niets is vernomen en dat vindt 
Toon Maas wel erg jammer.

Franz Lemaire uit Hellenthal in Duitsland

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

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

 De goedkoopste is gratis               Geldig tot en met 18 juli 2015
    zolang de voorraad strekt

Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

Wie, zoals ik, het onbeschrijfelijke (op 
taalkundig gebied toch in ieder geval) 
geluk heeft, om vaak in Vlaanderen te 
vertoeven, moet het al zijn opgevallen. 
Ook al heeft het Vlaamse dialect veel 
overeenkomsten met ons Brabantse 
dialect, Vlamingen spreken toch een 
ander soort taaltje dan ‘wij’ in Brabant. 
Als je je oor in Vlaanderen te luister 
legt, dan kan je op het vlak van dialect 
je hartje ophalen. Waar in Nederland de 
dialecten met rasse schreden verdwi-
jnen, houden de mensen in Vlaanderen 
om verschillende historische en sociaal-
economi-sche redenen veel meer vast 
aan hun dialect. Ik vind het hartstikke 
mooi om naar echte dialectsprekers te 
luisteren. Aan dialecten kun je meestal 
wel horen waar iemand vandaan komt. 
‘In Ale is het te hale’ wordt in Aarle-
Rixtel ook anders uitgesproken dan 
in Beek en Donk bijvoorbeeld. Ook al 
zijn de meeste dialecten tegenwoordig 
eigenlijk tussentalen. Dialecten kunnen 
alleen bestaan als een dialect niet met 
de buitenwereld in contact komt. En 
dat is met de toegenomen mobiliteit 
natuurlijk uitgesloten. 

In Vlaanderen zijn ze trots 
op hun dialect. Ik heb me 
laten vertellen dat je 
pas goed Antwerps 
(Antwaarps) 
spreekt, als je 
het woord 
‘hond’ goed 
uit kunt 
spreken. 
De ‘h’ moet 
niet te kort en 
niet te lang, de 
‘o’ precies goed, 
na de ‘n’ moet 

er een g-klank komen. Toegegeven, 
ik kan het ook niet goed. Daarnaast 
hebben ze in Vlaanderen nog enkele 
vreemde gewoonten. Zo schrijven ze 
Duvel, Kwak en Palm met hoofdletter. 
Terwijl wij ‘voor d’n duvel niet bang’, 
en een palmboom gewoon met een 
kleine letter schrijven. Een kwak is een 
hoeveelheid, een kwak geld bijvoor-
beeld. Een kleine kwak is kwekske, 
maar niemand weet hoeveel kwekskes 
er in een kwak gaan. Maar miss-
chien dat de Vlaamse voorliefde voor 
hoofdletters in dit geval meer te maken 
heeft met alcohol dan met correct 
taalgebruik.
Heel wat Vlaamse woorden en zegswi-
jzen zijn onder invloed van het Frans 
en Spaans in de Vlaamse woordens-
chat terechtgekomen. Veel Vlamingen 
gebruiken bijvoorbeeld het woord 
pagadder als koosnaam voor kleine 
kinderen. Dat woord komt uit de tijd 
van de Spaanse overheersing van de 
zuidelijke Nederlanden. De Spanjaarden 
gebruikten het woord ‘pagador’ voor 
betaalmeester en daarna hebben de 
Vlamingen dat overgenomen. De titel 
van deze column is een Antwerps 

gezegde. Het lijkt misschien een 
beetje hocuspocus, maar 

als je weet dat er Franse 
invloeden in zitten, 

dan wordt het al 
iets duidelijker. 

‘Duur’ komt 
van het Franse 
‘dur’ (moeilijk, 

hard, zwaar) en 
komprenuur komt 

van ‘comprendre’ 
(begrijpen). Het 

gezegde betekent: hij 
is traag van begrip. 

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

LEKKER, VERS EN VOORDELIG

A
c
t
i
e
s
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
9

 
t
/
m

 
1
5
 
j
u
l
i
 
2
0

1
5

KAISERBROODJE OF 
PISTOLETJE
Vers uit eigen oven!

5 stuks

€0,99

VLEESWAREN ACTIE
Bij aankoop van 150 gram 

boerenachterham

GRATIS

100GR BOTERHAMWORST

SPARE RIBS
Heerlijk voor op de barbecue!

kilo

€9,98

FRIKANDELLEN
Excellent frikandellen

5 + 5 GRATIS
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Heerlijke frisse gazpacho (koude tomatensoep) met watermeloen

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Heerlijke frisse gazpacho (koude tomatensoep) met watermeloenHeerlijke frisse gazpacho (koude tomatensoep) met watermeloen

• 600 gr Tasty Tom tomaten

• 600 gr watermeloen 

• 0,5 rode paprika

• 1 rode ui

• 2 knoflookteentjes

• 0,5 komkommer

• peper & zout 

• tabasco

• 0,5 komkommer

Zet een pan kokend water op. Snijd aan de onderkant van de 

tomaten een kruisje. Leg ze 20 sec in het kokend water en spoel 

ze daarna koud af tot het vel lost komt. Schil de watermeloen en 

snijd in blokjes. Schil de paprika met een dunschiller en verwijder 

de kern en pitjes. Snijd de paprika in blokjes. Schil de komkom-

mer en verwijder de zaadlijsten. Bewaar een halve komkommer 

voor de garnering. Pers de knoflook uit. Snijd de uien in stuk-

ken. Doe alles bij elkaar, pureer het geheel en druk door een 

zeef. Maak het op smaak met peper, zout en eventueel een heel 

klein beetje(!) tabasco. Snijd de overige komkommer in hele fijn 

lucifers en verdeel bij de soep. Bon appetit! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

...

Sudoku

de razende reporter

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

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

Petitie de brug
Woordzoeker
AMERIKAAN

AMSTERDAM

BIVAKEREN

CALORIEEN

DRAADLOOS

EENVOUDIG

EVENEMENT

FABRICAGE

GYMNASIUM

HYPERLINK

INTERIEUR

JAAROMZET

KOPPELING

LEEGSTAND

ONTKENNEN

PREFEREER

QUOTERING

RESERVOIR

STATUTAIR

TELEVISIE

UITVALLER

VERKOUDEN

VERACHTEN

WEEKEINDE

WERELDBOL

ZWIJMELEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AMERIKAAN AMSTERDAM BIVAKEREN
CALORIEEN DRAADLOOS EENVOUDIG
EVENEMENT FABRICAGE GYMNASIUM
HYPERLINK INTERIEUR JAAROMZET
KOPPELING LEEGSTAND ONTKENNEN
PREFEREER QUOTERING RESERVOIR
STATUTAIR TELEVISIE UITVALLER
VERKOUDEN VERACHTEN WEEKEINDE
WERELDBOL ZWIJMELEN

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Monika Slaets-Sonneveldt 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Joris van Boheemen

€15,00waardebonvoor de winnaar

Een perzik is niet alleen ontzettend lekker, maar is ook nog eens enorm gezond. Perziken bevatten een 
heel gezonde mix van stoffen als luteïne, zeaxanthine, vezels, kalium en bètacaroteen. Bètacaroteen is een 
antioxidant: deze beschermt de lichaamscellen tegen schadelijke invloeden. Bovendien wordt bètacaroteen 
omgezet in vitamine A (goed voor de huid, haar en ogen). Het hoge 
kaliumgehalte en de vele vezels zijn erg goed voor de nieren. De bolronde 
perzik is bovendien een relatief slanke vrucht. Per 100 gram bevat perzik 
gemiddeld een derde minder calorieën dan ander fruit. Deze week zijn de 
perziken extra scherp geprijsd. ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND Perziken
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Toch weer een WALteRUS ter Beecke
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Redacteur: Martien van den Heuvel

Beek en Donk – Afgelopen vrijdag was 
het feest in café De Tapperij in Beek en 
Donk. Mari en Kitty Coppens vierden 
die dag dat ze twintig jaar lang actief 
zijn als uitbaters.

‘Ons stamcafé’
“Op 30 juni was het twintig jaar geleden 
dat we begonnen met ons café. Vrijdag 
hebben we dat gevierd met genodigden 
uit de buurt en afgevaardigden van de 
verschillende verenigingen die hier hun 
stamcafé hebben. In die twintig jaar heb-
ben we hier al heel wat meegemaakt,” 
glimlacht Kitty Coppens. “Twintig jaar 
geleden stond het café hier altijd vol met 
tachtig tot negentig man jeugd. Nu zien 
we die terugkomen als vader en moeder 
met hun eigen kinderen. Mensen die el-
kaar hier vroeger in het café tegenkwa-
men, zijn nu getrouwd. Dat is leuk om te 
zien. We hebben ook een eigen lied ge-
maakt; ‘Ons Stamcafé’. Daar is iedereen 
wel eens zat op geworden,” aldus Kitty.

De Tapperij staat midden in het dorp
Café De Tapperij is een echt buurtcafé. 
“Heel veel mensen uit de omgeving ko-
men hier vaak langs om af en toe ge-
woon wat te buurten. Veel verenigingen 
hebben hier hun thuis. Zo is zaalvoetbal-
team ‘De Tapperij’ in Lieshout en Beek 
en Donk kampioen geworden. En we 
willen in de winter een tafelvoetbalcom-
petitie opzetten. Daarnaast zijn we be-
trokken bij onder andere Splash, WiSH 

en ColorFun. We hebben al meegedaan 
met de zeskamp en karaoke. Sinterklaas 
is ook al hier geweest. Met Koningsdag 
wordt hier altijd een vrachtwagen op 
straat gezet en staat de hele straat hier 
te countrydancen. En natuurlijk, aan het 
eind van de bouwvak hebben we hier 
een barbecue om het nieuwe werkjaar in 
te luiden.”

Buurt en horeca werken goed samen
De verschillende horeca in Beek en Donk 
werken goed samen. “Met de cafés hier 
in de buurt hebben we heel goede re-
laties. Veel buurtbewoners weten de 

weg naar het café met plezier te vinden. 
Carnavalsvereniging De Teugelders heeft 
hier ook haar stamcafé. Ons café staat in 
een fijne wijk. Er wonen ook een aantal 
oudere mensen, maar de samenwerking 
met de buurt is dik in orde. Zo kregen 
we van de buren een briefje dat ze er 
helaas zelf niet bij konden zijn op het 
feest, maar dat ze ons nog twintig gezel-
lige jaren wensen,” besluit Mari Coppens 
over de fijne relatie met de buurt. Café 
De Tapperij is iedere dag vanaf 19.00 uur 
geopend,  behalve op woensdag. Dan is 
het café dicht. Op zondag staan bier en 
koffie klaar vanaf 14.00 uur. 

Café De Tapperij, al twintig jaar buurtcafé

Het echtpaar Coppens, uitbaters van ‘De Tapperij’

Redacteur: Thea Wich
Redacteur: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Een mooi bloesje aan, beet-
je oogschaduw, laatste blik in de spiegel 
en dan naar café-zaal Van Bracht. Dit was 
van de jaren ’70 tot ’90 een vast ritueel 
voor vele jongeren. Ieder weekend togen 
zij massaal naar het roemruchte café aan 
de Kerkstraat te Aarle-Rixtel. Nu staat 
het karakteristieke pand al enige tijd te 
koop. Een initiatiefgroep, die het café wil 
behouden voor de Aarlese gemeenschap,  
zoekt samen met uitbaters Thieu (71) en 
Anja (65) naar een oplossing.

Horecaverleden
Het caféleven zit bij Thieu van Bracht in de 
genen. Zijn familie heeft een horecaverle-
den van maar liefst 150 jaar. Thieu vertelt: 
“We hadden eerst een café op een an-
dere plaats in de Kerkstraat. Vanaf 1932 
verhuisde mijn opa, Toon van Eupen, naar 
hier. Wat later heeft mijn vader Marinus 
van Bracht het overgenomen. In ’69 
hebben we de zaal gebouwd. We had-
den veel verenigingen zoals EHBO, KPJ, 
harmonie en de Blauwe Schut. Ik werkte 
samen met mijn vader en rolde zo het ca-
féleven in. Toen Anja en ik trouwden in 
’72 hebben wij de zaak overgenomen.”

Disco-avonden
De nieuwe zaal was meteen volop in ge-
bruik met bruiloften, live-bands zoals de 
Tumbleweeds en drive-in shows van radio 
Veronica en Mi Amigo. Het jonge paar 
wilde ook graag iets voor de jeugd doen 
en ging in de weekenden, en later ook op 
woensdagen, disco-avonden organiseren. 
Anja licht toe: “In het begin gewoon met 
een ouderwetse pick-up achter de bar, la-
ter bouwden we een discotheek.”

De disco-avonden waren een groot suc-
ces. Om 18.00 uur was het al dringen 
geblazen. Iedereen wilde een goed plekje 
hebben aan de beroemde tafeltjes met 
Perzische tapijtjes, onder de glinsterende 
discobal. Niet alleen mensen uit Aarle-
Rixtel kwamen dansen, maar ook uit de 
verre omgeving. “Er kwamen zelfs klan-
ten uit Wijchen”, aldus Thieu. “Die kwa-
men een heel weekend. Ze sliepen in hun 
auto. ’s Morgens kwamen ze bij ons koffie 
drinken.” 

Dansen op het biljart
Uit die tijd stammen ook de legendarische 
carnavalsfeesten. Iedere carnavalsmid-
dag en -avond hing, en hangt het nog 
steeds, met de benen buiten. Wie heeft er 
niet gedanst op het biljart? Wie kent niet 
de antieke muziekband met nummers 

als ‘If I had words’, ‘Ich bin wie du’ en 
‘Platvoetindiane’? Dit jaarlijks terugke-
rende festijn kan volgens initiatiefgroep-
lid Stan Hagelaar zelfs zonder de uitba-
ters doorgaan: “Wij hebben een keer de 
carnavalsvereniging binnengelaten toen 
Anja en Thieu nog niet thuis waren.” 
Thieu vervolgt: “Wij kwamen in de straat 
Jan den Mulder tegen. Die zei: Thieu ge 
moet niet verschieten maar bij jullie gaat 
het gewoon door.”

‘De nieuwe Thieu en Anja’
Omdat het kasteleinsechtpaar inmiddels 
wat op leeftijd is en hun kinderen geen 
interesse hebben om het café over te 
nemen, staat het pand sinds enige tijd te 
koop. Om dit traject in goede banen te lei-
den heeft de kastelein hulp gevraagd aan 
oud-Aarlenaar Frits Swinkels. Deze heeft 
een initiatiefgroep opgericht met men-
sen die verstand hebben van horeca en 
betrokken zijn bij verenigingen. Frits legt 
uit: “Wij zouden het allemaal heel jammer 
vinden als het café, in het kader van de 
leefbaarheid, niet behouden kan worden 
voor het dorp. Het is de thuisbasis van 
diverse verenigingen en Wim Beeren Jazz 
Society. Ons doel is het pand te verkopen 
zodat Anja en Thieu er netjes uit kunnen 
stappen maar dat het café behouden blijft 
voor het dorp. Wij zijn daarom op zoek 

naar een creatief en actief stel dat het 
café wil overnemen”, voegt mede-initia-
tiefgroeplid Stan Hagelaar toe: “Wat wij 
hierbij kunnen leveren, is een stuk advies, 
ondersteuning en organiseren van activi-
teiten.” Frits vat samen: “Graag willen we 

dit artikel dan ook gebruiken als oproep 
om je te melden als de nieuwe Thieu en 
Anja. Kandidaten kunnen zich melden bij 
Thieu.” Stan lacht: “De namen mogen 
wel anders zijn hoor.”

Initiatiefgroep doet oproep voor café Van Bracht

Wie worden de nieuwe Thieu en Anja?
Nieuwe uitbaters gezocht voor Café van Bracht!

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Douwe Egberts Aroma rood koffi e,
Décafé, Mildcafé of capsules

pak 250 gram, doosje 10 capsules
4 stuks naar keuze

10.28-13.28

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

8.00
4 stuks

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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Mariahout – Na 17 jaar als instruc-
teur van de slagwerkgroep nam Peter 
Bergmans maandagavond afscheid van 
‘zijn’ orkest. Tijdens het zomercon-
cert in een druk Openluchttheater in 
Mariahout werd uitgebreid stilgestaan 
bij het vertrek van Bergmans.

Hij dacht dat het concert voorbij was, na 
twee nummers kondigde Peter het derde 
en laatste nummer  van het concert aan. 
De slagwerkers van St. Caecilia dachten 
daar echter anders over. In het geheim 
was een slagwerkgroep xxl geformeerd 
uit het bestaande orkest en oud-leden. 
Met 25 man sterk, onder leiding van 
Harry Claus, gaven ze nog een spette-
rend optreden om Peter en zijn carrière 
bij de vereniging te eren. 

Peter is enorm belangrijk geweest voor 
de ontwikkeling van de Lieshoutse slag-
werkgroep. Hij was niet alleen 17 jaar de 
man met het dirigeerstokje, ook de oplei-
ding was in zijn handen. Hele generaties 
slagwerkers zijn door hem opgeleid met 
goede prestaties in de slagwerkgroep als 

gevolg. Peter wordt na de zomervakantie 
opgevolgd door Rob van der Sommen.

Harmonie St. Caecilia sloot traditioneel 
het muziekseizoen af met het zomer-
concert afgelopen maandagavond. Hoe 
mooi het kan zijn bleek maandag maar 
weer. Een heerlijk temperatuurtje, een 

zon die zakt achter de hoge bomen rond 
het theater, op tijd een verfrissing ge-
schonken door de vrijwilligers van het 
theater en natuurlijk mooie muziek. Ook 
het harmonieorkest gaf een concert on-
der leiding van gastdirigent Hans Pastoor. 
Na de vakantie gaat ook dat orkest op-
zoek naar een nieuwe vaste dirigent.

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

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

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

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

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 
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Op al onze kamer-, tuin- en perkplanten
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Op al onze kamer-, tuin- en perkplanten

KORTING

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl
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Zondag gesloten

25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Groen 4-Daagse

St. Caecilia neemt afscheid van instructeur 
Peter BergmansVan Schijndel 

Passie voor wonen

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

De maanden juli en augustus geven wij 10% korting op onze voorraad

Volg ons op Facebook 
voor aanbiedingen

Beek en Donk - De concertmiddag van 
de Stichting MuziektuinPodium in de 
Muziektuin van Beek en Donk staat 
zondag 12 juli geheel in het teken 
van de jubilerende Beek en Donkse 
muziekgezelschappen Röllik Goewd, 
Zingiz en Muziekmakerij De Biks Bent.

Om 13.00 uur opent het 25-jarige 

buurtorkest Röllik Goewd het pro-
gramma. Omstreeks 13.45 uur volgt 
een optreden van de 12,5-jarige zang-
groep Zingiz. Om circa 14.30 uur treedt 
de 25-jarige Muziekmakerij De Biks 
Bent op, waarna het programma wordt 
afgesloten met een gezamenlijk optre-
den dat tot ongeveer 16.00 uur zal 
duren. De Stichting MuziektuinPodium 

nodigt iedereen van harte uit deze gra-
tis optredens te komen bijwonen.

Voor meer informatie over de stichting, 
de optredende groepen en de 
overige concerten van dit sei-
zoen, kunt u terecht op
 www.muziektuinpodium.nl.

Jubilerende muziekgezelschappen treden op in Muziektuin

Scheidingscafé voor Kids viert zomervakantie
Beek en Donk - Het Scheidingscafé voor 
kids heeft op 6 juli voor de laatste keer 
plaatsgevonden voor dit seizoen. Graag 

zien zij jullie in september weer terug.

Het komende seizoen willen ze het 

Scheidingscafé voor Kids 1x per maand 
laten plaatsvinden. De exacte data vol-
gen nog.

Aarle-Rixtel – Jeugdcentrum Cendra 
houdt woensdag 15 juli haar jaar-
lijkse barbecue. Deze begint om 
14.00 uur en duurt tot 23.00 uur. 

Zij nodigen iedereen uit om samen 
met hen deze dag met een hapje en 
een drankje door te brengen. Voor 

ouders, opa’s en oma’s is dit een 
mooie gelegenheid om eens ken-
nis te maken met de vrijwilligers en 
de vernieuwde accommodatie. Ook 
zijn de leraren van verschillende 
scholen en vertegenwoordigers van 
instellingen, die met jeugd werken, 
van harte welkom. In de maand juli 

is Cendra nog open en de maand 
augustus zijn ze gesloten. Vanaf 
september is Cendra weer open op 
de woensdagmiddag en -avond en 
de vrijdagavond. Dan starten ook 
de jongens en meidenavonden en 
disco’s. Cendra wenst iedereen een 
fijne vakantie toe. 

Jaarlijkse barbecue bij Jeugdcentrum Cendra
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Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

Mariahout – Midden in het ‘groene hart’ 
van Mariahout ligt Openluchttheater 
Mariahout achter een robuuste poort ver-
scholen. Jaarlijks bezoeken duizenden 
mensen deze plek om te genieten van cul-
turele evenementen. Afgelopen jaren heeft 
het theater flinke verbouwingen onder-
gaan. Hoe komt zo’n klein dorpje aan dit 
theater?

Mirakelspelen
Pastoor van Eijndhoven bouwde in 1933 
de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. 
Hiernaast ontstond in 1935 een Lourdesgrot 
met processiepark. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ontstond het plan om een 
theater in dit park te bouwen. In dit thea-
ter kon het evangelie als mirakelspel uitdra-
gen worden. De Rooms-katholieke Jonge 
Boerenstand  ging onder leiding van de pas-
toor na de oorlog aan de slag.  Betonnen 
elementen van een noodlandingsbaan in 
Eindhoven werden naar Mariahout ver-
voerd om in het theater verwerkt te wor-
den. In 1945 werd het theater geopend met 
de uitvoering ‘Het Onze Vader’.

Jonge Boerenstand
In 1947 wordt de Vereniging Natuurtheater 
Mariahout opgericht. Alleen leden van de 
Jonge Boerenstand zijn lid. Zij exploiteren 
het theater en zijn persoonlijk aansprake-
lijk voor tekorten. Pastoor van Eijndhoven 
blijft nauw bij het theater betrokken. Naast 
dat hij geldschieter is, heeft hij ook het 
laatste woord in de stukkeuzes. In 1948 
wordt toneelclub ‘De Marianen’ opgericht. 
Meesters Teurlings en Lukassen spelen bij 
de opvoering van het eerste toneelstuk ‘De 
Hemelse visser’ mee. Het theater biedt de 
Mariahoutse scholen en het verenigingsle-
ven een podium. Tot 1961 wordt 
het theater jaarlijks gebruikt, maar 
daarna ligt het ongebruikt in ‘het 
groene hart’. 

Herstart in 1965
In 1963 benadert pastoor van 
Eijndhoven Jan van den Heuvel, 
Martien van den Heuvel en Jacques 
Lukassen. Hij vraagt deze tieners om 
het theater nieuw leven in te bla-
zen. Martien herinnert zich het nog 
goed: “We namen het bestuurs-
stokje over en maakten voor het 
seizoen 1965 een programma. Het 
zelfgemaakte programmaboekje 

werd  in de omgeving verspreid. Plaatselijke 
ondernemers zagen wel wat in een adver-
tentie in het blaadje. Zo werden inkomsten 
voor het theater gegenereerd.”  In het hele 
land werd gezocht naar geschikte voorstel-
lingen. Martien moet lachen om een grap-
pig voorval; “In theater Krasnapolsky nam 
een deftige dame plaats op een gereser-
veerde plek vóór hen. Bij het opstaan bleef 
de kaart met ‘gereserveerd’ aan haar ach-
terste hangen. Erg komisch in zo’n chique 
omgeving.”
 
Grote artiesten 
In het sportpaleis in Antwerpen ontmoetten 
de bestuursleden Willy Alberti.  Martien ver-
telt: “Iemand vertelde dat wij de program-
mering van een openluchttheater deden.” 
Alberti was geïnteresseerd. Adressen wer-
den uitgewisseld. Martien schetst de verba-
zing; “Op zekere dag gaat bij mij thuis de 
bel. Willy Alberti voor de deur. Hij wilde het 
theater zien.”  De Amsterdamse artiest is  
onder de indruk. In 1966 geeft hij er samen 
met Willeke een eerste optreden. Martien 
herinnert zich dat de Amsterdammers een 
televisie meenamen; “Willy wilde Ajax 
zien, Willeke het journaal. Uiteindelijk keek 
Willeke het journaal in de pastorie onder 
het genot van een kopje thee.” Alberti re-
gelt ook Saskia en Serge, Ronnie Tober, Rita 
Corita en Tonny Eyk voor het Mariahoutse 
podium. Inmiddels is Jacques opgevolgd 
door Ad van de Vossenberg en het aan-
tal voorstellingen groeit. BZN was voor de 
toenmalige vrijwilligers een hoogtepunt. 
Velen herinneren zich ook de antiekmarkten 
die op kermiszondag bezoekers trokken uit 
de hele regio. In 2009 dragen Jan en Martien 
hun bestuurstaken over aan een nieuwe ge-
neratie. Ad blijft tot 2015 bestuurlijk actief. 
Martien en Ad zijn nog steeds als vrijwilliger 
aan het theater verbonden.

bEgInjAreN oPeNluChTthEaTer mArIahOuTbEgInjAreN oPeNluChTthEaTer mArIahOuTbEgInjAreN oPeNluChTthEaTer mArIahOuT

Mariahoutse scholen en het verenigingsle-

Martien van den Heuvel en Jacques 
Lukassen. Hij vraagt deze tieners om 
het theater nieuw leven in te bla-
zen. Martien herinnert zich het nog 
goed: “We namen het bestuurs-
stokje over en maakten voor het 
seizoen 1965 een programma. Het 
zelfgemaakte programmaboekje 

aan het theater verbonden.

PrijsverlagingenPrijsverlagingen

500 G 

500 G 

500 G 0.9 L

720 G 0.75 L

2x 150 G 

3x 300 G 

CA. 200 G CA. 300 G 

PER STUK

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.89
v   van 2.99

2.69
v   van 2.89

1.75
v   van 1.99

Ca.1.89
v   van 1.99

Ca.2.09
v   van 2.25

2.59
v   van 2.69

1.55
v   van 1.69

6.79
v   van 6.99

4 STUKS

UIT DE KOELING
UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Ca.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling  ** Uit de diepvries

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Nieuwe oogst, ca. 750 g

Hollandse spitskool

125 g

Blauwe bessen*
125 g

Frambozen*

Roomboterdeeg gevuld met verse  appeltjes 
en rozijnen. 4x 95 g

Mini-appeltaartjes

Ovenschotel scharrelkip-
drumsticks mediterranée*

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Mini ontbijtbroodjes**

Reuzegarnalen**Luxe roomijs**

Pizza margherita** Kipnuggets**

Kaapse 
Pracht 
rosé

Gerookte 
makreelfi let*

Gerookte 
makreel*

Een ‘foto van vroeger’ 

van het Openluchttheater

Saskia en Serge te gast in het Openluchttheater 

LAMSVLEES

PUUR, PASSIE, LIEFDE,
drie kernwoorden voor onze boerderij-winkel waar we o.a. het door ons eigen gefokte lamsvlees verkopen.

www.hoevelangevonder.nl     Vonderweg-Oost 4    Beek en Donk     06 42518239 / 0492-362005  

Lamsvlees ook in porties

Streekprodukten

Knapzakken

Vrijdag:  9:00 tot 12:00

Zaterdag: 9:00 tot 16:00

OPENINGSTIJDENONS EIGEN LAMSVLEES

-BOERDERIJWINKEL-HOEVE LANGE VONDER
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Weet u het nog, niet eens zo heel lang geleden, 
toen in zo’n beetje ieder huis een vaste pc stond 
geïnstalleerd? Grote apparaten, veel snoeren en 
één vaste plek in huis waar je ‘achter je compu-
ter’ kon gaan zitten. Vaak werd een apart com-
putermeubel aangeschaft en in sommige geval-
len werd zelfs een huis verbouwd of uitgebreid 
om een werkplek te creëren. Maar de tijden zijn 
veranderd en inmiddels is de grote ‘personal 
computer’ in veel huizen vervangen door een 
‘personal’ laptop en/of tablet. De behoefte aan 
een functionele werkplek in huis blijft echter ac-
tueel. Interieurspecialiste Yvonne Verhorevoort 
van House of JAB in Helmond adviseert u graag 
hoe u zo’n plek op eenvoudige doch smaakvolle 
wijze kunt realiseren.

Waarom komt men bij jou Yvonne voor advies 
met betrekking tot het inrichten van een per-
soonlijke werkplek in huis?
“De leefwijze van mensen is veranderd. Een 
aantal jaren terug was er één aangewezen 
plek in huis waar de computer stond en waar 
gewerkt werd, tegenwoordig is men veel flexi-
beler. Denk bijvoorbeeld aan een tablet dat je 
overal in huis kunt gebruiken. Door de aanwe-
zigheid van Wi-Fi ben je ook niet langer aan 

één specifieke plek in huis gebonden. Geheel 
snoerloos werken bestaat echter (nog) niet; 
je hebt nog altijd printers, scanners en op-
laadpunten nodig. En dit laatste vormt vaak 
het probleem; waar blijf je met al je snoeren 
en opladers? Mijn advies bestaat dan ook uit 
het bedenken (en uitvoeren) van bijzondere 
opberg- en functionele media-oplossingen, 
ook wel ‘kabelmanagement’ genoemd.”

Kun je in ieder huis zo’n functionele werkplek 
realiseren?
“Zeker weten! Het inrichten van een functio-
nele werkplek vraagt om maatwerk. Ieder huis 
is anders en ieder interieur is anders. Ook per-
soonlijke smaak speelt een grote rol. Vaak zie 
ik bij het eerste bezoek aan een klant al diverse 
mogelijkheden. Het creëren van een functio-
nele werkplek wordt vaak gecombineerd met 
het creëren van bergruimte. Je hoeft echter ab-
soluut geen groot huis te hebben om een ge-
schikte werkplek te bedenken en te creëren. Er 
zijn zoveel manieren om dit tot stand te kunnen 
brengen.”

Kun je een paar voorbeelden geven Yvonne van 
wat mogelijk is?
“Er zijn legio voorbeelden te benoemen. Ik zal 
een aantal opties geven: bijvoorbeeld het rea-
liseren van een uitschuifmogelijkheid. Dit kan 
een aparte lade zijn in een kast, onder een (sa-
lon)tafel, in een bureau of in een kastenwand. 
In zo’n aparte lade worden alle oplaadpunten 

weggewerkt. Door zo’n lade volledig te stof-
feren, blijft apparatuur onbeschadigd. Ook zo-
genaamde ‘uitsparingen’ in tafels zijn mogelijk. 
Denk hierbij aan een soort ladebak in het mid-
den van je tafel of een uitschuifbare lade die op 
maat gemaakt onder de tafel wordt bevestigd. 
Op die manier maak je een eetkamertafel mul-
tifunctioneel. Er zijn zelfs poefjes waar alles in 
verwerkt kan worden.”

Op wat voor manier kan de nieuwe werkplek 
worden geïntegreerd in het bestaande interieur?
“Een goede manier om je huis aan te kleden, is 
het creëren van een kastenwand. Een gedeelte 
van de kastenwand kun je inrichten als boeken-
kast, hetgeen een persoonlijk tintje geeft aan je 
interieur. Een ander gedeelte van de kast kan 
strak en dicht worden ontworpen, zodat dit ge-
deelte kan worden gebruikt als opbergruimte 
en dé plek waar alle oplaadpunten weggewerkt 
worden. De kleinere oplossingen zoals de uit-
schuiflade kunnen in dezelfde kleur en stijl van 
het bestaande interieur worden geleverd. Op 
die manier blijft alles in balans met elkaar.”

Tot slot nog even de ‘do’s’ en ‘don’ts’ op een rijtje:
 Do’s:
• Sta eens stil bij uw persoonlijke situatie; past 

de inrichting van uw werkplek in huis nog wel 
bij uw huidige leefwijze?

• Creëer één vaste plek in huis voor al uw op-
laadpunten oftewel zorg voor efficiënt en 
creatief ‘kabelmanagement’; 

• Door uw werkplek te integreren in uw be-
staande interieur creëert u overzicht en ruimte.

Don’ts:
• Door uw werkplek in huis niet aan te passen 

aan uw huidige leefwijze, is uw werkplek niet 
functioneel en maakt u niet optimaal gebruik 
van uw leefruimte en interieur.

Altijd al eens een ‘kabelmanager’ over de vloer 
willen hebben? Yvonne adviseert u graag over 
de mogelijkheden bij u in huis! U kunt hier-
voor telefonisch contact opnemen met House 
op JAB of een bezoek brengen aan de inspire-
rende showroom, gelegen aan de Burgemeester 
van Houtlaan 4a te Helmond of kijk op 
www.houseofjab.nl. 

EEN PRAKTISCHE ÉN SMAAKVOL INGERICHTE WERKPLEK IN HUIS? SIMPEL! 

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Interieurspecialist Yvonne Verhorevoort geeft advies!

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Vakantieprogramma Stichting Algemeen Boerdonks Belang Vakantie Den Hazenpot
Boerdonk - De zomer staat weer 
voor de deur. De hoogste tijd voor 
de aankondiging van het zomer-
programma  2015 van Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang 
(SABB).

Eerder al vonden de Boerdonkse 
Kampioenschappen Boerengolf 
plaats bij Recreatie Leekzicht. 

Daarnaast staat ook dit jaar 
een uitstapje gepland naar het 
Openluchttheater in Mariahout. Dit 
vindt plaats op maandag 20 juli. 
Jong en oud zijn welkom om naar 
de voorstelling ‘Cowboy Billie Boem’ 
te komen kijken. Verder wordt, zo-
als ieder jaar, een reisje georgani-
seerd naar een pretpark. Dit jaar 
staat Walibi op het programma, wat 

plaatsvindt op zaterdag 5 september. 
Ook hier zijn jong en oud welkom 
om de topattracties te bezoeken.

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

Boerdonk - Wegens vakantie is 
Den Hazenpot (en de gymzaal) 
gesloten van 24 juli tot en met 26 
augustus. Op donderdag 27 au-
gustus is iedereen weer van harte 
welkom.

Tijdens de vakantie is Den 
Hazenpot wel geopend voor: Eten 
55+ iedere maandag van 12.00 

tot 13.30 uur. Contactpersoon 
hiervoor is Cor Biemans, tel. 06-
30660222. Elke woensdag is Den 
Hazenpot geopend voor het bloed-
prikken om 10.00 uur. Bibliotheek 
’t Leeshuukske is wegens vakantie 
gesloten van 20 juli tot en met 30 
augustus.

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

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

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl
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Ga ik met vakantie, dan vliegt een aller-
aardigst echtpaar vanuit MooiLaarbeek 
om in het Spaanse Lliber op te komen 
passen. Als ik vier weken of langer van 
huis ben, vind ik het altijd een prettig 
idee dat iemand mijn plantjes water 
geeft. Dat echtpaar offert zich regel-
matig op (knipoog). En zo had ik weer 
eens een reis bedacht om het Spaanse 
Cataluña een bezoek te brengen en zou 
dit keer voor langere periode wegblij-
ven.
Bij thuiskomst van mijn práchtige reis, 
bleek maar weer eens hoe fijn het is om 
een vaste oppas te hebben. Tijdens een 
warme nacht schrok het oppasecht-
paar wakker van klotsend water. Ze 
wisten het zéker… er moest een man 
aan het zwemmen zijn. Omdat ze al-
tijd mijn luchtpostbrieven volgen in de 
MooiLaarbeekKrant hadden ze het ver-
moeden dat geitenherder Raphaël met 
een afkoelingsritueel bezig was (die 
zou daar zeker voor in staat zijn). Maar 
om nou meteen naar buiten te rennen, 
was misschien wel een beetje onveilig. 
Er werd geen antwoord gegeven op 
hun geroep, het water bleef echter wel 
klotsen. Lampen werden aangedaan en 
inderdaad, in het matige schemerlicht 
bleek het duidelijk iets groots en don-
ker wat in het zwembad zo tekeer ging. 
Dit móést Raphaël zijn! Nadat de angst 
was overwonnen deden ze de deur van 
het slot en gingen op onderzoek uit. 

Meteen kwam hen een wilde poden-
cohond tegemoet gesprongen die met 
verwachtingsvolle ogen om hulp vroeg. 
Zijn hondenvriendje was in het zwem-
bad terecht gekomen en hing met zijn 
poten aan de zwembadrand… en kon 
er onmogelijk uitkomen. Uhhhmmm… 
tja, om nu zo’n verwilderde hond in zijn 
nekvel te grijpen dat is nog al wat, maar 
nadat de hond al enkele keren onder 
water was gedompeld… was er weinig 
tijd om een reddingsplan op te stellen. 
Met het grote schepnet dwongen ze 
de hond richting trap, tot hij vaste voet 
onder de poten voelde en als een speer 
uit het zwembad sprong. Het arme 
beest moest even bijkomen en ging er 
vervolgens samen met de andere hond 
vandoor. 
Toen ik het verhaal aanhoorde, was ik 
maar wát blij met oppas in huis. Je zult 
thuiskomen van een vakantie en er ligt 
een dode hond in het zwembad te ruf-
ten. Toch is dit niet de eerste keer dat 
zoiets hier gebeurde, maar toen was 
ik er zelf bij en trok de wilde podenco-
hond zó aan zijn nekvel uit het zwem-
bad. Gered op het laatste nippertje. 
Maar het is ook heel begrijpelijk. Wilde 
podencohonden zijn altijd op zoek naar 
water. In de warme zomermaanden 
struinen ze dan ook alles af. Eenmaal 
een zwembad gevonden, dan gaan ze 
met de pootjes op de trap staan, den-
ken op dat moment: “Ohh… dat water 
is lekker verkoelend aan mijn honden-

buikje” en zwemmen vervolgens het 
bad in, niet meer wetende waar die 
trap zich dan ergens bevindt. Ze kun-
nen onmogelijk over de rand springen 
en zwemmen zich vervolgens de dood 
in. Ook dit verhaal liep gelukkig goed 
af. 

Adios… 
Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Afkoeling

spanje

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:

Tiny van Brug

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

Vier generaties familie Van Bussel! Van links naar rechts: in de armen van moeder 
Moniek Zegers (30) ligt kleine Kaat, geboren op 22 juni 2015. Hiernaast zit trotse 
oma Marjan Zegers-van Bussel (57) en uiterst rechts overgrootoma mevrouw Miet 
van Bussel-Wilbers (90). Kaat is het veertiende achterkleinkind van Miet. 

Vier generaties familie Van Bussel

Vier generaties Van Bussel!

WIN
DEZE EXCLUSIEVE FIETS!

Spaar 10 stempels en 
wellicht stuif jij er straks 

vandoor op deze

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

Hoera ... 
Mark is 11 jaar!

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop, mon-
tage, reparatie, renovatie. Bel of 
mail voor informatie 0413-476359, 
info@klu i j tmanszonwer ingen.n l

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Gratis af te halen, jonge poesjes. Ze 
zijn zindelijk. Tel. 06-22849257

GEVONDEN
Witte kentekenplaat (YV-90-..) gevon-
den op de Smalleweg in Beek en Donk. 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Blauw labeltje met 4 sleutels, waarvan 
1 van een locker (Eurolocks). Gevon-
den tegenover Restaurant de Hom-
mel, Beek en Donk. Tel. 06-28243234

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

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

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

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

Gezocht: Oefenruimte voor een klein 
groepje traditionele handboogschut-
ters. We zoeken met een 5-tal schut-
ters een (bij voorkeur) overdekte ruimte 
waar we 1 keer per week 2 uur kunnen 
trainen op een afstand tussen 25 en 40 
meter. Reacties graag naar Harry Moors 
06-30980013 of harriemoors@gmail.com

Gezocht: overdekte opslagruimte voor 
camper van 6.60 mtr. Graag reacties 
naar 0492-383384

Moeder� ets te koop gevraagd.
Tel. 06-20564640

Per direct gezocht: hulp in de huishouding, 
voor +- 3 à 4 uur per week. Tel. 06-13097066

Foto’s/afbeeldingen van bloemen (bijv. 
zelf geknipt uit eigen tuin) gezocht om 
na te schilderen. Tel. 0492-773120

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

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

Kasleegverkoop :diverse aanbiedingen 
tot 35 %, bloeiende lavendel  13cm pot 
€1,49, stamfuchsias en olean-
ders, Engelse geurende stamrozen 
€ 19,95 A-kwaliteit. Ook alle soorten 
groente/ kruidenplanten en zomerbloei-
ers. Hedera’s voor tuinafscheidingen 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Professionele kleurenprinter type HP 
Of� cejet all in one, Pro 1170 C. Kan 
ook vergroten en verkleinen. In goede 
staat. €25,00. Tel. 0499-422121

Te koop: mooie cross� ets, in goede 
staat. €50,00, maar daar valt over te 
praten. Tel 0492-382858.

Te koop: Suzuki intruder 
800cc. Bouwjaar 1997, i.z.g.s. 
Kilometerstand 11.780. Mail: 
annievanveggel@hotmail.com of tel. 
0499-422102 
 
Te koop: Fiat Punto ELX 1.2 16V 
(Automaat, 5-deurs) Bouwjaar 2001, 
KM-stand 63.000. APK tot feb. 2016. 
Airco. Distributie-riem recent vernieuwd. 
Tel. 06-40321257

Te koop: dames- en heren� ets merk 
Sparta 7 versnellingen in zeer goede sta-
at koopje €200 p. stuk Tel. 0492-464541

Bloeiende lavendel, 13cm pot € 1,49. 
Diverse aanbiedingen tot 20% kor-
ting. Alle soorten zomerbloeiers, kuip 
en perkplanten, stam en struikrozen. 
Hedera’s voor tuinafscheidingen. Vaste 
planten, alle soorten bomen in con-
tainers, laurier. Buxus en taxus in alle 
maten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Te koop: 3 laven (efteling), grote vaas 
met kunstbloemen, groot schilderij 
met bloemen en een kleine televisie, 
verlichte kersthuisjes en een grote 
kerstman. Tel. 06-53756565

VERLOREN

Blauwe jas (Jack & Jones) maat S 
met oranje binnenvoering kwijtge-
raakt bij Zeskamp Beek en donk. Tel. 
06-23929585

Twee sleutels met een hanger van Sport-
centrum Coach. Vorige week verloren 
in Beek en Donk. Tel. 0492-832182

Tom Ford zonnebril verloren zondag 
tussen � etsenstalling WiSH/Kapel-
straat, Beek en Donk. Wil de vinder 
aub bellen met tel. 06-57226161

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

Coaching of Mindfulness helpt.
Individuele begeleiding start op elk gewenst moment. 

Groepstraining start op 17 september.

Meer balans in werk en privé

Cato
van Vroenhoven

Geboren 6 juli 2015
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Alléén op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli

Ola Viennetta
alle varianten
650 ml
2.32-2.49

OP=OP
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= 3.40 per tray

50%
KORTINGGrimbergen 

Tripel
tray 6x 30 cl
6.79

OP=OP

= 2.90 per stuk

50%
KORTINGKorengoud 

abrikozenvlaai 
per stuk
5.79

OP=OP

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

www.janlinders.nl

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Acties geldig op vrijdag 10
en zaterdag 11 juli 2015
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Lieshout - De laatste kienavond voor de va-
kantie wordt gehouden op vrijdag 10 juli. 
Het Dorpshuis gaat om 19.00 uur open, 
het kienen begint om 20.00 uur. Iedereen 
is welkom. Wie weet wint u de Jackpot.

Op dinsdag 21 juli brengen de Lieshoutse 
Senioren een bezoek aan Kamp Vught. 
Het beruchte kamp stond onder com-
mando van het SS hoofdkantoor in Berlijn. 
De excursie is onder leiding van een gids 
en start om 14.30 uur. Vertrek met eigen 
auto’s  om 13.15 uur vanaf het Lieshoutse 
Dorpshuis. Verdere informatie over prijs, 
meerijden enz. vindt u bij de Inloop. 

Dagreis naar Zeeland 
De jaarlijkse dagreis voert de Lieshoutse 
KBO op donderdag 27 augustus naar de 
provincie Zeeland. Op het programma 
staat een stop op de Grevelingendam 
voor koffie en gebak.  De trip gaat ver-
der naar de Stormvloedkering  Neeltje 
Jans vanwaar ook een boottocht van on-
geveer 20 minuten gemaakt zal worden. 
Vervolgens  kunnen de deelnemers nog 
zelf Zierikzee verkennen. Op de terug-
reis zal een afsluitend diner aangeboden 

worden in café De Hooikar in Gilze Rijen. 
Het vertrek is ’s morgens om 8.00 uur 
vanaf het Dorpshuis en de terugkomst 
wordt om 21.00 uur verwacht. Verdere 
informatie en aanmelden bij de Inloop.

Opa- oma- kleinkinderendag uitgesteld
Het weer wil in ons land nogal eens roet 
in het eten gooien bij buitenactiviteiten. 
Meestal gaat het dan om regen. Maar 
hitte kan ook een spelbreker zijn. De ju-
bileumcommissie van KBO Lieshout vond 
het niet verantwoord om op 4 juli de reis 
naar Irrland door te laten gaan. De reis is 
uitgesteld tot zaterdag 5 september. Alle 
deelnemers hebben bericht ontvangen. 

Inloop
In de zomervakantie is het Dorpshuis 
gesloten. Van 21 juli tot 1 september is 
de inloop van 10.00 tot 11.00 uur in de 
Hofkamer van Franciscushof. Er is in deze 
periode geen avondinloop. Loop eens 
binnen voor informatie, om u aan te mel-
den voor een van de activiteiten of ge-
woon voor de gezelligheid. U bent meer 
dan welkom.

Redacteur: Jac Babin

Laarbeek - De Brabantse priester/com-
ponist Floris van der Putt werd honderd 
jaar geleden geboren en is 25 jaar gele-
den gestorven. Het jaar 2015 is uitge-
roepen tot gedenkjaar. De Lieshoutse 
pastoor componeerde naast geestelijke 
liederen ook prachtige volksliedjes als 
‘Toen den hertog Jan…’ en ‘Dubbele Jan’. 
DeMooiLaarbeekKrant haalt herinnerin-
gen op aan deze muzikale duizendpoot.

Levensloop van Floris van der Putt
• 1915 Geboren in Stratum (Eindhoven) 
• 1940 Priesterwijding 
• 1940 Docent muziek  aan het kleinse-

minarie 
• 1954/1955 Rector Cantus en Kapelaan 

van de Kathedraal van Sint Jan in ’s-Her-
togenbosch.

• 1965 pastoor in Lieshout 
• 1982 Emeritaat 
• 1990 Ereprelaat van Z.H. de Paus
• 23 maart 1990 overleden in  Lieshout in 

huize ‘De Brembos’

Het juninummer van ‘D’n Effer’, het ver-
enigingsblad van Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent, bevat een uitvoerige levens-
beschrijving, geschreven door Nelly de 
Groot.

Muzikaliteit
Floris is afkomstig uit een zeer muzikaal 
gezin. Vader speelt cello,  moeder piano 
en viool.
Op het kleinseminarie wordt zijn muziekta-
lent verder ontwikkeld. Aan de Leergangen 
in Tilburg, studeert Floris kerkmuziek, mu-
ziekgeschiedenis, orgel en piano.

Harba Lorifa…
In 1947 geeft Floris, samen met studiege-
noot Harrie Bex, anoniem ‘Den Brembos’ 
uit, een zangbundel met  volksliedjes. Het 
bekendste volksliedje  uit die bundel is 
‘Toen den Hertog Jan kwam varen’,  met 
het zwierige refrein  ‘Harba lorifa’. Dit lied 
klinkt in veel steden uit carillons, was jaren-
lang begintune van Omroep Brabant en 
werd zelfs genomineerd om ooit Brabants 
volkslied te worden! 

Rector Cantus
Als Rector Cantus werd Floris in 1955 

verantwoordelijk voor alle muziek in de li-
turgie van de St. Jan te ’s Hertogenbosch. 
Zijn muziek en zijn geestelijke liederen 
vonden navolging in heel Nederland!  Het 
prachtige lied ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
werd en wordt in heel veel kerken gezon-
gen. Alle liederen van Floris, nodigen uit 
tot meezingen en vaak spoorde hij kerk-
gangers aan met de woorden: “Zingt u 
alstublieft mee.”

Lieshoutse herinneringen aan Pastoor 
Floris van der Putt.
Tastbare herinneringen in Lieshout aan de 
muzikale pastoor zijn het magistrale or-
gel in de kerk, dat Floris naar zijn inzich-
ten liet bouwen door de orgelbouwers 
van Bernard Pels & Zn, de Klokkentoren, 
het huis met het opschrift ‘De Brembos’, 
waar hij de laatste jaren voor zijn overlij-
den woonde en zijn graf op het Lieshoutse 
kerkhof.

Maar meer nog leeft Floris voort in de tal-
loze gelegenheidsliederen die hij schreef.  
Mientje Verkuilen-Brouwers zet spontaan 
het lied in dat ze van de pastoor leerde 
tijdens de godsdienstles: ‘Kermis, kermis, 
kermis. Zeg witte gij dè ut in Liessent ker-
mis is?’ “Half Lieshout kent dit lied”, zegt 
Mientje.

Frans Manders en Toon Gevers, voor-
zitter en hoofdman van het Gilde Sint 

Servatius, vertellen dat Floris het prach-
tige Servaaslied schreef.  “Floris was een 
degelijke pastoor, die tegen een grapje 
kon. “Niks eerwaarde, gewoon Gildeheer 
Floris”, zo typeren zij de muzikale pastoor. 

“Het onafscheidelijke alpinopetje gaf Floris 
iets artistieks”, lacht Toon Verhappen. “Ik 
heb jarenlang als dirigent van het jeugd-
koor heel plezierig met hem samenge-
werkt. Bij ons zilveren huwelijksfeest 
schreef Floris, speciaal voor mijn vrouw en 
mij, een mooi lied. Ja, Floris was een fijn 
mens” 

Louis Doomernik en zijn vrouw waren 
vaak te gast op de pastorie. Jana, de huis-
houdster, was peettante van mevrouw 
Doomernik. Zij herinneren zich de pastoor 
als een zeer aimabel man die altijd met 
muziek bezig was. 

Hoogtepunten tijdens het  Floris van der 
Putt-jaar
• 6 september: Eucharistieviering op tv 

vanuit Uden.
• 3 oktober: Presentatie van een biografie, 

geschreven door Dr. Anton Vernooij.
• 21/22 november: Meezingdag in di-

verse kerken. 

Op zondag 22 november wordt het jaar 
afgesloten met een gezongen eucharistie-
viering in de Sint Jan te ’s Hertogenbosch. 
Het Lieshoutse Gilde Sint Servatius zal 
daarbij aanwezig zijn. 

Voor meer informatie over het 
gedenkjaar, zie de website: 
www.florisvanderputt.nl  

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Café Marakesh original*
fl es 700 ml.

12.29

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

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

7.99
liter 11.41

Draadstaaltje kunst
Jeroen Bernardus Jozef Nicolaas van 
Koningsbrugge. Ik mag hem ‘Jeroentje’ 
noemen. Exact acht jaar geleden mocht 
Jeroentje voor het eerst zijn geïmpro-
viseerde grappen spugen op de natio-
nale televisie. En met succes. Hij werkte 
zich letterlijk omhoog, van Nederland 
3 naar RTL 4. Daar is hij sindsdien 
teamcaptain en dragende kracht van 
Ik Hou Van Holland. Jeroentje is ook 
nog acteur, in de televisieserie Smeris. 
Daar is Jeroentje geen Jeroentje. Maar 
Theo, de agent. Maar hij is meer dan 
dat. Jeroentje is stemmodel, voor onder 
andere Finding Nemo en Cars. Op de 
achtergrond werkte Jeroentje inmiddels 
samen met z’n compagnon Dennis van 
de Ven aan enkele sketchprogramma’s.
 Te beginnen met Nieuw Dier, 
 om later Neon- 
 letters en weer 

later Draadstaal  
te regisseren. 

Dat laatste trio aan televisievermaak 
gaat over de grote of kleine zaken van 
het ingewikkelde moderne leven. Ver-
kapt in korte satirische fragmenten. 
Jeroentje weet van het meest veelzij-
dige stukje vlees kaarsvet te maken. 
Jeroentje is geen weerman, Jeroentje is 
the againman. Jeroentje is zelfs zo gast-
vrij om de rest van televisiekijkend Ne-
derland te instrueren met een cursusje 
Brabants, genaamd ‘Heddegijdagezee-
dgehadjamindedawerkelukwoarhoe-
doedegijdahoedoedegijdahoehed-
degijdagedoan’. Want zo is Jeroentje. 
Jeroentje houdt van kipcorns en bestelt 
ze standaard bij onze Leon. Jeroentje 
bezoekt zondags nog de kerk. Als een 
van de ‘wijnige’. Jeroentje zingt ook 
nog. Maar dat kan Jeroentje beter laten. 
Of toch niet, want ook daar moet ik om 
lachen. Wie Jeroentje ook mag zijn. Je-
roentje is vooral zichzelf. En best wel 
heel erg ontzettend grappig van zich-
zelf. Zolang Jeroentje maar blijft acte-
ren. En niet weer gaat zingen. Dan krijgt 
hij van mij wit… ik bedoel groen licht. 

Joey van der Leemputten 

COLUMNHarba Lorifa, herinneringen aan een muzikaal pastoor 

Floris van der Putt als Gildeheer (rechts)

Priester/componist Floris van der Putt

Het orgel in de St. Servatiuskerk te Lieshout

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

ZOMER SALE

KBO Lieshout in de zomermaanden
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VACATURE

Biezenweg 2A
5741 SB Beek en Donk

Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Tuincentrum de Biezen zoekt per direct een caissière

Functie:
Kassa en inpakwerkzaamheden, waar nodig assisteren op andere 
afdelingen.

Functie eisen:
Klantvriendelijk, stressbestendig en een goed geheugen.
Opleiding bij voorkeur minimaal havo, leeftijd ca. 17 jaar.

Werktijden:
De werktijden zijn op oproepbasis voor gemiddeld 10 uur per 
week.
Op vrijdagen van 18.00 tot 20.00 uur
Op zaterdagen van 9.30 tot 17.00 uur
Op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur

Heb jij het in de vingers?
Stuur dan je reactie met CV binnen 14 dagen naar:
Tuincentrum de Biezen
E-mail:  maarten@tcdebiezen.nl
t.a.v. M.C.M. van den Heuvel
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
Tel: 0492-461310

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk   
0492-462911

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

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG
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PATRICK WETZEL

“Piet van Thielplein, het winkelplein van Laarbeek”

PATRICK WETZEL
PIET VAN THIELPLEIN 17
5741 CP BEEK EN DONK

0492-450693
WWW.PATRICKWETZEL.NL

TEGEN INLEVERING VAN 
DEZE COUPON

15% KORTING
OP EEN RAY-BAN ZONNEBRIL

DEZE COUPON IS 
INWISSELBAAR TOT EN 
MET 31 AUGUSTUS 2015.

TOPPER VOORDEELCOUPON

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

53e ‘Kennedymars’
De 53e ‘Kennedymars’ van Someren 
telde slechts 53 kilometer. Dat noem ik 
nou nog eens samenloop van omstan-
digheden. Ja er zal druk vergadert zijn 
voor dat dit besluit genomen werd. Ie-
der doet zijn woordje en de organisatie 
zit er mee.

In verband met de te verwachtte hitte 
zou het volgens de GGD onverantwoord 
zijn om na 12.00 uur lichamelijke inspan-
ning te doen. Dus iedereen moest voor 
12.00 uur binnen zijn. Nu is het normaal 
natuurlijk ook zo dat een groot gedeelte 
van de wandelaars voor 12.00 uur bin-
nen is, laten we zeggen de echte wande-
laars halen dat wel. Om een verschil aan 
te geven: op dit moment is ook de tocht 
dwars door de Sahara aan de gang met 
1300 deelnemers wandelen die met 12 
kg bepakking in 17 dagen dwars door 
de Marokkaanse woestijn een afstand 
van 243 km. Het verschil is natuur-

lijk dat dat getrainde wandelaars zijn.
Terwijl ik in Someren wel eens ooit denk 
dat voor diverse schaken een betere 
sport zou zijn. In mijn optie zou een 
betere oplossing zijn geweest; iedereen 
moet voor 12.00 uur binnen zijn. Dus 
maak ergens een punt gebonden aan 
een tijdstip dat je dat gepasseerd moet 
zijn om de hele route te lopen, zo niet, 
dan binnendoor terug naar Someren. 
Maar er werd anders beslist. Het was 
dus een gewone nachttocht, gewandeld 
onder prima omstandigheden met 22 
graden en een zacht briesje.
Ook het randprogramma ,waar Some-
ren bekend om is, kreeg zo een gewel-
dige dreun. Ik kwam om half 6 door een 
verlate finishstraat aan de eindstreep.

Na een kopje koffie ben ik rustig naar 
huis gewandeld, zodat ik toch nog wat 
kilometers had en om 9.30 uur zat 
ik op mijn eigen terras aan de koffie.

Het volgende wat wacht is de 4 daagse 
van Nijmegen. Misschien zien we elkaar 
daar.

Wandel ze,
Mari Vereijken

LEZERSPODIUM

Harmonie O&U geeft tuinconcert in de Muziektuin
Beek en Donk - In de Muziektuin in 
Beek en Donk vindt vrijdag 10 juli 
de jaarlijkse seizoensafsluiting van 
Koninklijke Harmonie Oefening 
en Uitspanning plaats. Alle on-
derdelen van de vereniging zullen 
zich van hun beste kant laten zien 
met een afwisselend programma. 
Hoewel het inmiddels juli is, maakt 
dit concert aan het water nog deel 
uit van de Juni Watermaand. 

Het concert zal weer een groot 
jeugdgehalte hebben. Zo zal de 
blokfluitklas onder leiding van Nick 
Heesakkers een aantal leuke lied-
jes spelen. Onder dezelfde dirigent 
zal het leerlingenorkest een aantal 
muziekstukken brengen die hope-
lijk de zon nog meer doen schijnen. 

Vervolgens is het de beurt aan 
het Jeugdorkest onder leiding van 
Marianke Hobé om nog meer sfeer 
in het concert te brengen. Last but 
not least zullen alle slagwerkgroe-
pen van O&U, onder leiding van 
Rob van Doore, een gezamenlijk 
optreden verzorgen. 

Het concert wordt afgesloten door 
het harmonieorkest van O&U. 
Onder leiding van Fried Dobbelstein 
worden twee delen van de Lord 
of the Rings symfonie uitgevoerd. 
Twee weken geleden voerde het 
harmonieorkest al de complete 
symfonie van Johan de Meij uit tij-
dens een fraai uitwisselingsconcert 
met de harmonie van Glanerbrug. 
Verder zal het orkest nog twee korte 

werken brengen, waarvan eentje in 
Spaanse sferen. 

Het tuinconcert krijgt dit jaar een 
bijzonder tintje, omdat ook een aan-
tal jubilarissen van O&U worden ge-
huldigd. Dit zijn Paul van Vijfeijken 
(40 jaar lid), John van de Heijden 
(25 jaar lid), Karel Bijvelds (50 jaar 
lid) en Mariëlle Brugmans (25 jaar 
lid). 

Het concert in de Muziektuin is gra-
tis te bezoeken en vangt aan om 
19.30 uur. Met dit gevarieerde en 
zomerse concert zal O&U muzikaal 
de vakantie inluiden. De weersver-
wachting is positief!

www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

VOOR HET BETERE SANITAIR

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

Totale

leegverkoop
 met kortingen

tot 70%

Zomerconcert harmonie De Goede Hoop
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel sluit dinsdag 14 juli het seizoen 
muzikaal af en luidt de vakantieperiode in 
met een populair zomerconcert. Het wordt 
gehouden naast het terras van Dorpscafé De 
Vrienden en begint om 19.30 uur. 

Tijdens het concert is de Dorpsstraat 
vanaf de Heindertweg tot de Kerkstraat 
afgesloten, zodat u rustig en ontspannen 
kunt genieten van een gevarieerd pro-
gramma, gespeeld door de verschillende 
orkesten van de harmonie. Natuurlijk 

hopen ze dat de weergoden hun goed-
gezind zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan 
gaat het concert toch door en wordt dan 
gehouden in zaal De Vrienden. 

Lieshout – De KBO houdt op vrijdag 10 
juli de laatste kienavond voor de vakan-
tie. Deze avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis.

De zaal gaat open om 19.00 uur en om 
20.00 uur wordt begonnen met kie-
nen om de bekende prijzen. Deze prij-
zen zijn onder andere levensmiddelen, 

vleespakketten en twee keer om de veel 
gewilde geldprijzen. Gaat er op deze 
avond de jackpot uit? Iedereen is weer 
welkom om mee te doen. 

Laatste kienavond KBO voor de vakantie

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

RESTAURANT HET VEERHUIS,BOERDONK 0492-461889
DEELNEMER VAN ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE 
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NIEUW!! 

Wij maken van vele activiteiten en 
evenementen in Laarbeek fi lm- en/of 

geluidsopnamen.
 

DVD’s en CD’s hiervan zijn ook voor 
u beschikbaar tegen een kleine 

vergoeding.
 

Bel naar de studio, tel. 0492-463624 
of mail naar

info@kontaktfm.nl

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

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Bah liefde
Woensdag 15 juli 14:30

De Zomerton
Vrijdag 17 juli 20:30

Bah liefde

Mooi UIT in Laarbeek

Donderdag 9 juli 2015

Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Ad van 
der Loo. Ad woont in de Balduinstraat 
4 in Lieshout. Vol trots vertelt hij over 
zijn prachtige verzameling blikken.

De verzamelaar
 Ad is een verzamelaar van de oude 
stempel, met oog voor alles wat mooi 
en zeldzaam is. Een aantal ‘blikvan-
gers’ staan in de huiskamer: een 
mooie vitrinekast, gevuld met mooie 
blikjes, een antieke naaimachine, een 
uitstalling met Zwitsal verpakkings-
materiaal, een mooie houtkachel en 
vanaf de schouw kijkt een fors beeld 
van de bekende Droste-verpleegster, 
goedkeurend de kamer in. “Op zoek 
naar blikken op vlooienmarkten, zie 
je vaak ook andere dingen die mooi 
zijn”, lacht Ad.

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

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

Begin van de vwerzameling 
“In de kelder van mijn overleden 
schoonmoeder vonden we drie prach-
tige blikken van Van der Meulen 
Beschuit”, vertelt Ad. “Ik besloot het 
vierde ontbrekende blik erbij te zoe-
ken. Op de vlooienmarkt hier in het 
Dorpshuis in Lieshout vond ik dàt blik 
niet, maar wel een mooi blikken mis-
siebusje. Ik kwam toen in contact met 
Piet van den Braak uit Boekel. Toen 
ik de enorme verzameling van Piet 
had gezien, was ik meteen verkocht”, 
lacht Ad. “Ik struin al meer dan 25 jaar  
stad en land af op zoek naar blikjes.”

Wensen
“Of Ad, zo’n kleine 5000 blikjes 
verder, nog wensen heeft”, vraagt 
DeMooiLaarbeekKrant? Zonder ‘blik-
ken of blozen’, zegt Ad: “Als er ie-
mand is die het blik van Simon de Wit 
gestampte muisjes met afbeelding 
van Mickey Mouse kwijt wil, die mag 
mij daarover bellen, ook ’s nachts! 
En hetzelfde geldt voor een blik van 
Droste Cacao met de verpleegster 
met armband waar het teken van het 
Rode Kruis op staat.” Ad is bereikbaar 
op telefoonnummer  0499-422382 of 
via e-mail: a.vander.loo@kpnmail.nl.

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

Donderdag 9 juli 2015Donderdag 9 juli 2015

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

Donderdag 9 juli 2015Donderdag 9 juli 2015

Mooi Laarbeek Verzamelt...

Donderdag 9 juli 2015

Mooi Laarbeek Verzamelt...
Ad van der Loo te midden van zijn verzameling blikken
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 27 302928 31
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06 2013

2107 14

01 08 2215

02 09 2316

03 10 2417

05 12 2619zo

04 11 2518

27

28

29

30

31

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van  9 juli 2015 . 

Gemeente actueel

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

Op vrijdag 10 juli komen raadsleden van PNL en het CDA aan het 
woord. 

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

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Alcoholpreventie in Laarbeek
• Wegwerkzaamheden Sengersweg, Wilhelminalaan en Goossensstraat,  

Aarle-Rixtel
• Nieuw subsidieprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling 2016-2019
• Onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws..

Spreekuur wethouders

Loop vooral eens binnen bij het wethouderspreekuur dat iedere maandag in een van 
de dorpshuizen plaatsvindt. De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen 
wat er zoal bij u en in uw kern leeft. 

Op maandag 13 juli 2015 houdt wethouder Meulensteen van 16.00 tot 17.00 uur 
inloopspreekuur in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk. U bent - ook zonder 
afspraak - van harte welkom.

Publicatie gemeentepagina’s in MooiLaarbeekKrant

LAARBEEK – Met ingang van vandaag week kunt u de officiële publicaties van 
de gemeente Laarbeek terugvinden in De MooiLaarbeekKrant. U heeft daarmee 
voortaan in de MooiLaarbeekKrant de meest recente publicaties van de gemeente.
In het overzicht van de bouwvergunningen zult u deze week de actuele publicaties 
van deze week terugvinden maar ook de vermeldingen van vorige week zijn een keer 
extra opgenomen.

Wegwerkzaamheden Grotenhof, Lieshout

LIESHOUT - Op zaterdag 18 juli 2015 starten we met rioleringswerkzaamheden in de 
Grotenhof in Lieshout. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Floreffestraat en 
de Kerkloop. Dit betekent dat de Grotenhof volledig wordt afgesloten voor verkeer. 
Ter plaatse wordt men omgeleid met borden. De direct betrokken bewoners worden 
door de aannemer geïnformeerd. De werkzaamheden zullen ongeveer zes weken en 
worden dus voornamelijk uitgevoerd in de zomervakantie, aannemersbedrijf Van den 
Berk uit Erp gaat dit voor ons doen. 

Het Medisch Centrum blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar vanaf de 
Floreffestraat. Het Dorpshuis en de bibliotheek blijven bereikbaar via ingang aan de 
Martin Coppensstraat. Houdt u er wel rekening mee dat er tijdens de werkzaamheden 
minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn, de grote parkeerplaats aan de Grotenhof 
is namelijk niet bereikbaar.

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor het organiseren van de intocht van 

Sinterklaas in Aarle-Rixtel op zondag 15 november 2015 van 12.30 tot 16.00 uur 
(verzonden 1 juli 2015),

• Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de uittocht van Sinterklaas op zondag 6 
december 2015 van 18.30 tot 19.30 uur (verzonden 1 juli 2015),

• Buurtvereniging Plan West voor het houden van een garagesale in Plan West in 
Lieshout op zondag 13 september 2015 van 10.00 tot 15.00 uur (verzonden 2 juli 
2015),

• Buurtvereniging Oranjebuurt voor het houden van een buurtbarbecue op het 
Oranjeplein in Mariahout op zaterdag 29 augustus 2015 van 12.00 tot 24.00 uur 
(verzonden 6 juli 2015),

• Buurtvereniging De Schop voor het houden van een buurtbarbecue op het veldje 
tegenover De Schop 29 en 31 in Lieshout op zaterdag 29 augustus 2015 van 
18.00 tot 00.30 uur (verzonden 6 juli 2015).

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

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te wijzigen met de 
toevoeging van een terras voor GABZZ IJssalon, Dorpsstraat 27a in Aarle-Rixtel op 
grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verzonden 6 juli 
2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente Laarbeek: ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op deze gemeentenieuwspagina’s. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het muziekfestival ‘Laarbeek Live’ zijn de centrale parkeerplaatsen 
op het Heuvelplein en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten 
worden voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 18 juli 
13.00 uur tot 19 juli 2015, 23.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern    Ingediend Werkomschrijving
Hagelkruisweg 20 Aarle-Rixtel 22-06-2015 bouwen erker en   
   overkapping
Grotenhof  Lieshout 25-06-2015 bijleggen RWA-riool
Wilhelminastraat 25 Mariahout 25-06-2015 bouwen van een woning
Hertog Janstraat 21 Lieshout 25-06-2015 bevestigen rookkanaal   
   aan de zijgevel
Veghelsedijk 9 en 
Beukendreef 2 Mariahout 25-06-2015 beperkte milieutoets
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel 30-06-2015 aanpassen pastorie en klooster
Dopheide 1-3 Mariahout  01-07-2015 bouwen van tweekapper
Kerkstraat 44 Beek en Donk 02-07-2015 veranderen van de  voorgevel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern   Ingediend Werkomschrijving
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel 30-06-2015  gedeeltelijk slopen  hoofdgebouw
Servaasstraat 46 Lieshout 01-07-2015  verwijderen van asbest

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.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern  Werkomschrijving            Activiteit  Verzonden
Kloostertuin 60 Beek en Donk   bouwen overkapping                 bouwen    24-06-2015
Dorpsstraat 3 Lieshout veranderen voorpui                 bouwen    24-06-2015
Kerkakkers 2 Beek en Donk plaatsen tijd. onderwijsgebouwen bouwen    25-06-2015
Meerven 10 Mariahout      bouw van ligboxstal / 2 sleufsilo’s bouwen   26-06-2015
Barthold van 
Heesselstraat 6 Aarle-Rixtel      oprichten van een B&B      gebruik     01-07-2015
Otterweg 58 Beek en Donk   bouw berging en overkapping      bouwen    02-07-2015
Bernadettestraat 43 Mariahout      vergroten dorpshuis      bouwen     02-07-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

www.laarbeek.nl 
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Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

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

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

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

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Daan Dirks, leraar van basisschool de Driehoek, gaat trouwen. Hij ging met zijn hele 
klas op een ludieke manier iets lekkers halen om het alvast een beetje te vieren. 

Ingezonden door: Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk 

Daan Dirks, leraar van basisschool de Driehoek, gaat trouwen. Hij ging met zijn hele Daan Dirks, leraar van basisschool de Driehoek, gaat trouwen. Hij ging met zijn hele 

Mooi GespotNATUURLIJK 
Mooi Laarbeek

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

Zonnebadende Winterkoning
Afgelopen weekend volop meegedraaid met het fotograferen van Wish Outdoor. Geweldig om zo’n evenement ook achter de 
schermen mee te maken, en een diepe buiging voor de organisatie en alle vrijwilligers!
Ik ben deze dagen veel opgetrokken met de andere Marcel van de Kerkhof (uit Beek en Donk) waarvan ik bij dit soort foto-
gra� e nog veel kan leren. We hadden besloten ons zaterdagmorgen als tegenwicht voor het Wish geweld
terug te trekken in de boshut van Noud Biemans om in alle rust een paar uurtjes te fotograferen. Zoals altijd kwamen er weer 
leuke dingen voorbij zoals een jonge bonte specht die in het vijvertje kwam drinken, en een jong eekhoorntje.
Ook Joost Vegter, een bekwaam natuurfotograaf uit Stiphout kwam nog langs en zo hebben we met z’n drieën heerlijk gen-
oten van het fotograferen. We hebben afgelopen week tropische temperaturen gehad en ook zaterdag was het zo warm dat 
dit winterkoninkje ondanks zijn naam heerlijk ging zitten zonnen. Net zoals die winterkoning heb ik weer heerlijk genoten in 
onze Laarbeekse natuur!

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

Locatie:
Boshut Noud Biemans

Bijeenkomst over onderhoudswerkzaamheden N272

GEMERT - De provincie Noord-Brabant houdt op woensdag 15 juli een inloopbijeenkomst 
in cultuurhuis De Eendracht, Sint Annastraat 60 in Gemert. U kunt dan informatie krijgen 
over de onderhoudswerkzaamheden op de provinciale weg N272 tussen Beek en Donk 
(rotonde N279) en Elsendorp (rotonde N277). 

Inloopbijeenkomst
Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnen lopen om de omleidingsroutes 
en de tekeningen van de werkzaamheden te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers 
van de provincie. Aanmelden is niet nodig. 

De werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het frezen en aanbrengen 
van één of twee nieuwe lagen asfalt. De deklaag zal bestaan uit zogenaamd geluid 
reducerend asfalt. Tegelijkertijd worden waar nodig de bermen en inritten onderhouden. 
De weggebruikers krijgen tijdens de uitvoering te maken met verkeersmaatregelen en 
omleidingsroutes. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Volgens de huidige planning 
vinden de werkzaamheden plaats van medio oktober tot eind november 2015.

Vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectmanager van de Provincie Noord-
Brabant, de heer Jan de Kruijf via het e-mailadres jdkruijf@brabant.nl of telefonisch op 
06 1830 3243.

Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan horecagelegenheid Asdonkseweg 6, 
Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Het bestemmingsplan Horecagelegenheid Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel is nu als 
ontwerp gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisering van een 
volwaardige horecagelegenheid op het betreffende perceel van Landgoed D’n 
Heikant in Aarle-Rixtel.
Het ontwerpbestemmingsplan Horecagelegenheid Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel met 
de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 10 juli 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 
2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk en is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website 
(www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website 
voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBGAsdonkseweg6-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Voorbereidingsbesluit Middenweg 15, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt op grond van 
artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 8 juli 2015 heeft besloten dat een herziening van het geldende 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor gronden, gelegen aan de Middenweg 15 in 
Beek en Donk. Het voorbereidingsbesluit geldt voor het kadastrale perceel, Beek en 
Donk, sectie F nr. 2525. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking na publicatie en 
geldt voor één jaar.

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf donderdag 9 juli 2015 ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal 
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl) en de landelijke 
website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.VBBGMiddenweg15-VG01).
Tegen het voorbereidingsbesluit kan ingevolge artikel 8:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt.

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 tenminste 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 Voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het be-
zwaarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi erecht verschuldigd.

Bezwaarschriften

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van  9 juli 2015. www.laarbeek.nl 
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Beek en Donk - Het JRT* en open-
jeugd toernooi werd van 20 tot en 
met 28 juni gespeeld bij tennisvereni-
ging ‘t Slotje. Het toernooi had meer 
dan 100 inschrijvingen. Er zijn de ge-
hele week veel leuke en spannende 
wedstrijden gespeeld op het tennis-
park. Het toernooi kende veel win-
naars van Tennisvereniging ‘t Slotje.

Groen dubbel 1: 
2e Wouter de Jong en Teun Jongmans
3e Nienke van de Rijdt en Fenne van
Hout

Groen dubbel 2: 
3e Daphne Graat en Meike Lahaije

Meisjes enkel t/m 12: 
1e Kim van den Broek

Jongens enkel t/m 14: 
1e Tom Booy

Verliezersronde jongens enkel t/m 14: 
1e Daniel Barendse

Meisjes enkel t/m 14: 
1e Maud van Oosterwijk
2e Maaijke Jongmans

Jongens dubbel t/m 14: 
2e Daniel Barendse en Timo Hocks

Meisjes dubbel t/m 14: 
1e Kim van den Broek en Maud van 
Oosterwijk

Jongens enkel t/m 17: 
1e Mats Biemans
2e Roy Willemse

Meisjes enkel t/m 17: 
1e Laura Hazenberg 
2e  Vera Verbakel

Jongens dubbel t/m 17: 
1e Mats Biemans en Luc van de Laar

Meisjes dubbel t/m 17: 
3e Frederique Kuijpers en Sofie van 
Wanrooij

Na de prijsuitreiking mochten de kin-
deren allemaal nog even tennissen met 
Wesley Muijs, de sterkste tennisser van 
’t Slotje, waar ze zichtbaar van genoten. 
De organisatie hoopt volgend jaar al 
deze winnaars, maar natuurlijk ook alle 
andere en nieuwe deelnemers terug te 
zien bij dit prachtige jeugdtoernooi.

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 28 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 juli 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Cruse selection wijn 
of Campo de Borja 

Biante Roble*
3 fl essen à 750 ml.

11.97-14.97

KNALLERKNALLERWEEKEND

9.00
liter 4.00

3 fl essen

Sportend Laarbeek
NOSCE TE IPSUM
Met het vooruitzicht op een vakantietijd 
lijkt alles zo rustig, zo vlug in een roes 
voorbij te gaan! Je hoeft niet alles 
meer te volgen, een aflevering missen 
van the Bold of van GTST is niet erg 
meer, morgen zit je er weer middenin. 
Wimbledon gaat gestaag naar zijn 
einde, de ballen blijven verwisseld 
worden en de Tour is intussen 
begonnen en rijdt wel voort, met of 
zonder spierversterkende middelen. 
Het zijn in ieder geval niet meer die 
‘moetjes’, die je vroeger wel had. 
Toen zat je uren voor de tv om maar 
geen enkele ontsnapping, van wie 
dan ook, te missen en sloeg je geen 
enkele wedstrijd over van het alom 
gerespecteerde Wimbledon, ook al was 
het nog maar net in de eerste ronde 
beland! Je hield alles bij, qua statistieken 
en noem maar op!
Of is er gewoon meer dan sport, tv-
series? Of ‘hoeven’ we niet meer zo 
nodig alles op de voet te volgen? Toch 
is het fijn om overal over mee te kunnen 
praten. Je wilt toch weten wat er om je 
heen gebeurt. Maar hoort daar verder 
ook Blatter bij, Poetin, de Grieken, de 
spelersoverschrijvingen, Den Haag of 
de plaatselijke gemeentelijke politiek? 
Één pot nat, hoor ik daar iemand 
zeggen!
Is het misschien daarom, dat we minder 
geïnteresseerd blijven en geraken 
in tal van onderwerpen, thema’s en 
gebeurtenissen? Omdat het vaak 
onrecht, bedrog en machtsmisbruik te 
weeg brengt?
Een feit is wel, als je dingen ‘beleeft’ 
hebt, waar je het totaal niet mee eens 
bent en je onrecht voelt aangedaan, dat 
dan het geloof in deze ver te zoeken zal 
zijn, zo niet meer te ‘vatten’ is!
Maar dat zal altijd het geval zijn. 
Alleen is het dan de vraag, in hoeverre 
je jezelf hier overheen kunt zetten en 

het weer van een andere en positieve 
kant kan bekijken. En juist daar schort 
het natuurlijk aan; het erg vervelend, 
niet terecht vinden van wat er gebeurt, 
maar naderhand ook niet meer willen 
begrijpen waarom zo iets gelopen is en 
het dus op een andere manier willen 
zien!
Natuurlijk moet je ‘heut zu tage’ niet 
met alles meer eens zijn! Dat is niet 
‘in’! Je moet over dingen kunnen 
meepraten, overleggen en samen tot 
conclusies, afspraken kunnen komen. 
Maar laat dit ook niet uit de hand 
lopen. Er moeten nu eenmaal spijkers 
met koppen geslagen worden op z’n 
tijd en voor de één is dit nu eenmaal 
heel moeilijk te accepteren, dit 
‘gezagopleggend’ gevoel!
Misschien is het dit ook wel, waardoor 
we alleen maar dingen kijken, doen en 
willen beleven, waar wij zelf en niemand 
anders ‘de hand in hebben’! Word een 
scheidsrechter en/of neem genoeg 
contant geld mee naar jouw Griekse 
vakantiebestemming, zou ik zo zeggen! 
Kun je misschien doen wat je wilt!

Voor eenieder een heel zonnige 
vakantie toegewenst!

R. van den Enden

COLUMNtennis Geslaagd JRT* en openjeugd 
toernooi ’t Slotje 

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

De VIKING nieuwe
iMow robotmaaiers
Terwijl u leuke dingen doet, 
zorgt hij ervoor dat uw 
grasperk perfect 
onderhouden is!

YOU RELAX, iMow

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

RESTAURANT HET VEERHUIS,BOERDONK 0492-461889
DEELNEMER VAN ALBERT HEIJN RESTAURANTACTIE 

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Beek en Donk – Het biljartseizoen 2014/2015 van biljart-
club Ons Vermaak werd op dinsdag 28 juni afgesloten met 
een feestelijke finaleavond en onder tropische omstandig-
heden. De competities waren al afgewerkt en traditioneel is 
het seizoen nu afgesloten met de prijsuitreikingen. 

Libre:
Eindstand A klasse      Gesp.   Punten   Car.      Brt.    Gemidd.
1. Jan de Jong              27      275      605      621 0,96
2. Jan Keuten         27      257      2303    621 3,87 
3. Mari Coppens         27      256      1105    621 1,79

Bandstoten:  
1. Jan de Jong 
2. Evert Baring
3. Piet van de Berg
4. Jan Keuten

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

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
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT

Safarica Moana
Ideale strandparasol incl. draagtas

Dakine 
Venture 
Duffl e
Reistas met inhoud 
van 60 liter, praktische 
wielen en uittrekbaar 
handvat. 

Landmann Piccolini
Houtskoolbarbecue met 
warmhoudrooster.

Euromac 
Safe-Blade
Stabiele ventilator

59,-

25,-

60,-
109,99

Supersnel
op te zetten!

Tentenshow
De tentenspecialist van Nederland. 
Alle topmerken, o.a.: Cabanon, 
Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, 
De Wit, DWS, Coleman, Vango, 
MSR, High Peak en Jack Wolfskin

89,99
115,-

Safarica Windsor
Dekenmodel slaapzak 
incl. compressiehoes.

29,99

44,99

Bardani Cantara 
loungeset
van 699,99 voor 299,99

TUIN-
MEUBELEN

korting

tot50%

Safarica 
Velocity 2
Twee persoons Quick-
Up tent met handig 
paraplusysteem. 
Gewicht ± 3,8 kg

VAKANTIE VOORDEEL DAGEN  
 Extra veel voordeel, demo van Rösle BBQ en een groot buitenterras

12:00 - 17:00 u
12:00 - 17:00 u

12
JULI

KOOPZONDAG

26
JULI

KOOPZONDAG

biljarten Jan de Jong Kampioen Libre en 
Bandstoten 

Peter Vogels (l) en kampioen Jan de Jong (r)

Suzanne heeft >120 out� ts

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

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU, ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p. 

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN 

EEN COMPLETE BRIL.

DENK AAN UW ZONNEBRIL OP STERKTE 
OF DAGLENZEN VOOR VAKANTIE!

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

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

 IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

Zij gaan nu genieten van de vakan-
tie en bedanken iedereen voor hun 
bijdrage afgelopen jaar.
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Lieshout - Na een spannende fina-
ledag mogen de spelers van BCL-1/
BouwCenter Swinkels zich winnaar noe-
men van de beker van Zuid Nederland in 
de categorie nylon shuttles. In een oude 
sporthal in Weert rekende het team met 
prima spel af met de andere finaleteams 
uit Venraij, Oirschot en Vught.

Al in de voorrondes was gebleken dat 
BCL-1/BouwCenter Swinkels een erg 
sterk team heeft. In die voorrondes 
werden uiteindelijk alle wedstrijden ge-
wonnen in de groep waarin het team 
was ingedeeld. Door die overwinningen 
stroomde het team door naar de finale.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Venraij-2: 5-0
In de eerste finalewedstrijd werd meteen 
‘gehakt gemaakt’ van de tegenstanders 
uit het Limburgse Venraij. Luc Musters 
en Boukje van der Werf versloegen met 
21-15, 21-15 hun Limburgse opponen-
ten, waar Felix Peeters als ex-lid van 
Badminton Club Lieshout nog wel liet zien 
dat hij het badmintonnen niet verleerd 
is. In de heren singlepartij was alleen de 
eerste set spannend. Die eindigde uitein-
delijk in 22-20 in het voordeel van Mark 
van Melick, waarna hij in de tweede set 
met duidelijkere cijfers won. Ook Nienke 
Houët had het in de dames singlepartij al-
leen de eerste set moeilijk (23-21) en won 
de aansluitende tweede set met duidelij-
kere cijfers (21-11). Mark van Melick en 
Luc Musters verloren in de heren dubbel-
partij de eerste set, maar wisten dat met 
een strakke 21-9 en 21-10 weer recht te 
trekken. Zover kwam het niet in de dames 
dubbelpartij: die ontaardde in een twee 
duidelijke sets in Lieshouts voordeel. 

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Oirschot-1: 3-2
De tweede finaledagwedstrijd tegen de 
sterke tegenstander uit Oirschot was de 
meest spannende. In deze wedstrijd wa-
ren het de Lieshoutse heren die de team-
overwinning binnen haalden. Mark van 
Melick won de heren singlepartij na een 
lange pot met 23-21, 19-21 en 21-12. 
Ook won Mark met teamgenoot Luc 
Musters de heren dubbelpartij. Omdat 
Nienke Houët de dames singlepartij met 
duidelijke cijfers verloor en Boukje van der 
Werf samen met Nienke Houët de dames 
dubbel partij ook niet konden winnen 
werd de mixpartij beslissend voor de ge-
hele wedstrijd. In die mixpartij wisten Luc 
Musters en Boukje van der Werf de eerste 
set nipt te winnen met 22-20, waarna het 
Oirschots verzet gebroken was en met 
21-13 de tweede set en daarmee de hele 
wedstrijd, werd binnengehaald.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC 
Smash-2: 5-0
De laatste finaledagwedstrijd was, ach-
teraf gezien, de meest eenvoudige. Luc 
Musters en Boukje van der Werf begon-
nen met een goede overwinning in de 
mixpartij. Mark van Melick gaf Bob van 
Genuchten geen schijn van kans. Samen 
met Luc Musters zorgde Mark dat het 
herenduo van BC Smash er in de heren 
dubbelpartij helemaal niet aan te pas 
kwam (21-10, 21-5). Nienke Houët vocht 
wél een mooie gelijkopgaande partij uit 
met Isabelle Mommersteeg. Na 23-25 
en 23-21 won zij de derde set met 21-
13. Tenslotte wist BCL-1/BouwCenter 
Swinkels ook de dames dubbelpartij bin-
nen te halen, waardoor de bekerwinst een 
feit was. 

badminton

TE KOOP

VRAAGPRIJS € 324.500,-- K.K.

LIESHOUT, SERVAASSTRAAT 25
Een perfect onderhouden karakteristieke vrijstaande woning die aan achter-, zijgevel en

   1e verdieping is uitgebouwd met een grote vrijstaande garage op een riant perceel. 
Indeling: entree, hal, vernieuwde meterkast.  Riante uitgebouwde living met eiken vloer, spachtputz 

wanden, openslaande tuindeuren en aansluitende werk/speelkamer middels schuifdeuren met 
laminaatvloer. Eetkeuken met tegelvloer en moderne lichte wandopstelling voorzien van diverse 
inbouwapp.  Grote bijkeuken, met tegelvloer, aansl. Wasapp. Opstelling HR-combiketel, uitstort-

gootsteen en deur naar tuin, separaat modern toilet. 1ste verdieping; overloop, 3 grote slaapkamers 
met spachtelputz wanden en kliklaminaatvloer.  Moderne badkamer met ligbad, douchecabine, vri-
jdragend closet, wastafel en een handdoeken wandradiator. Garage met smeerput, tweetal ramen, 

kanteldeur, loopdeur en separate (kantoor)ruimte met raam en extra loopdeur.
2e verdieping: Middels vlizotrap te bereiken goed begaanbare ruime bergzolder met 2 dakramen.    

Bouwjaar: circa 1963, perceel oppervlakte: 424 m², woonoppervlakte: 123 m², Inhoud: circa:  422  m³‼ 

Boslaan 1, 5691 CT Son | T: 0499 477 777 | www.woon-huis.nl

Uw kind 
stap voor stap leren 

omgaan met geld
De 1.2.3 Rekening is er speciaal voor opgroeiende kinderen. Eerst leren ze
zelf sparen. Dan zelf betalen. Kom langs bij uw Zelfstandig Adviseur van

RegioBank voor een persoonlijk advies voor uw kind.

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Badminton Club Lieshout wint 
regionale beker 

Mark van Melick, Luc Musters, Boukje van der Werf en Nienke Houët

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

Het talent van deze week, Jan de Jong, 
kan zijn bon tot donderdag 16 juli ophalen 
bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

JAN DE JONG

Jan de Jong werd kampioen libre en bandstoten 
bij Biljartclub Ons Vermaak. 

B I L J A R T E N
JAN DE JONG

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

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

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

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

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

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

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

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



Donderdag 9 juli 201522 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WOENSDAG 8 JULI 2015

Apenstreken 3D: 13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Minions 3D OV: 20:00

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

DONDERDAG 9 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Terminator: Genisys 3D: 19:45

VRIJDAG 10 JULI 2015

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:30

Minions 3D NL: 16:00

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 16:00

Terminator: Genisys 3D: 18:45 21:45

The Age of Adaline: 18:45

ZATERDAG 11 JULI 2015

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:00 21:45

Magic Mike XXL: 19:00 21:30

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
21:30

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Terminator: Genisys 3D: 18:45 21:45

The Age of Adaline: 18:45

ZONDAG 12 JULI 2015

Beestenboot: 
13:45

Code M: 
13:45 16:00

Jurassic World 3D: 16:00 19:30

Magic Mike XXL: 19:45

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
19:45

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Terminator: Genisys 3D: 19:30

MAANDAG 13 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Terminator: Genisys 3D: 19:45

DINSDAG 14 JULI 2015

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Rendez Vous: 
20:00

Terminator: Genisys 3D: 19:45

WOENSDAG 15 JULI 2015

Beestenboot: 
13:45

Binnenstebuiten 3D: 13:45 16:00

Code M: 
16:00

Jurassic World 3D: 19:45

Magic Mike XXL: 20:00

Minions 3D NL: 13:30 15:45

Rendez Vous: 
20:00

Spangas in Actie: 13:30 15:45

Terminator: Genisys 3D: 19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRybIOScOOp.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

Ncb-Laan 52a, Veghel

p

AL ONZE ZALEN ZIJN 

VOORZIEN VAN AIRcO!

DE VETSTE bIOS

VAN NEDERLAND!

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

judo Bram van Lieshout 
judoka van het jaar 2015

Mariahout - Judoclub Mariahout heeft op 6 juli de 
jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Dit 
zijn onderlinge wedstrijdjes door de judoka’s van 
de club. De judoka’s deden erg hun best om een 
mooi plaatsje op het podium te veroveren. Ieder-
een mocht na afloop een leuk prijsje in ontvangst 
nemen. 

De uitslagen waren als volgt: 
Poule 1: 1e Ilko Swinkels, 2e Jorn Boers, 3e Yai de 
Bijl, 4e Krijn van Lieshout.
Poule 2: 1e Niek van Berkel, 2e Gijs Donkers, 3e 
Amy Barten 4e  Ruben Aarts.
Poule 3: 1e Daan van Zeeland, 2e Liz Barten, 3e 
Sander Leenders, 4e Niels Velthoven.
Poule 4: 1e Bram van Lieshout, 2e Loek Vermeulen, 
3e Lars Berkvens, 4e Rik Iven.
Poule 5: 1e Sem de Rooij, 2e Daan Beniers, 3e Inge 
van de Ven, 4e  Sanne de Rooij, 5e Jens van der Aa, 
6e Ruben Maas.
Poule 5: 1e Marco van Vijfeijken, 2e Stan van den 
Boogaart, 3e Joost van den Boogaart, 4e Freek Beniers.
Daarnaast werd op deze avond ook Jorieke Man-
ders als 25-jarig lid van de vereniging in het zonne-
tje gezet. Naast haar judo lidmaatschap zet Jorieke 
zich al jaren actief in voor Judoclub Mariahout als 
coach, activiteiten- en kamporganisatie en sinds 
2009 ook als voorzitter van de vereniging.

Ter afsluiting werd ook de judoka van het jaar be-
kend gemaakt. De judoka’s krijgen gedurende het 
jaar punten voor verschillende onderdelen. Voor de 
behaalde resultaten bij deelname aan wedstrijden, 
examen en het deelnemen aan activiteiten die ju-
doclub Mariahout of JBN organiseert. Ook dit jaar 
waren de verschillen erg klein. Judoka van het jaar 
2015 is Bram van Lieshout geworden met een totaal 
van 110 punten. De tweede prijs was voor Daan 
Beniers met een puntentotaal van 107,5. Inge van 
de Ven behaalde met 104,5 punt een derde prijs. 
Deze drie prijswinnaars mochten een mooie beker 
in ontvangst nemen. 

Beek en Donk - Onder deskundige leiding van 
trainer Bart v.d. Linden werden eind juni de band-
examens voor alle groepen judo en karate jitsu 
weer afgenomen. Tijdens deze spannende exa-
mens hebben de judoka`s weer kunnen laten zien 
wat ze geleerd hebben. 

In het eerste weekend van juli werden de nieuwe 
banden en slippen uitgereikt. Uiteindelijk bleek 
dat alle 68 budoka`s weer voldoende hadden laten 
zien, zodat ze allen geslaagd waren!
Hieronder volgen de geslaagden:

Judo
Witte band met 1 gele slip: 
Stijn Derksen, Wessel Pennings, Teun Doudart de la 
Gree, Sarah vd Laar, Jemi Pennings, Nienke Toonen.
Witte band met 2 gele slippen: 
Jens Vermeltfoort, Imke Toonen, Theun Reloe, Rick 
Bolwerk, Tom Brals, Rens van de Loo, Misja Meu-
lenbroek, Siska Meulenbroek, Jill Pennings.
Witte band met 2 oranje slippen: 
Lenn Theunissen, Lynn Wouters, Lars Sebregts.
Witte band met 2 groene slippen: 
Ties de Groot, Taina Janssen, Thijs Toonen, Evi 
Somhorst.
Witte band met 2 blauwe slippen: 
Thijs Blok, Sara Spierings, Anouk Beerkens, Connor 
den Breems, Kevin vd Harg, Sten Vereijken.
Witte band met 2 bruine slippen: 
Thom Boot, Noortje vd Bogaard, Willem vd Vos-
senberg, Rick v Zutphen, Joeri v Zutven, Aron vd 
Berg, Rens de Jong, Lars v Ham, Julian Bekx.

Gele band: 
Eva Houben, Tijn Korsten, Willem van Antwerpen, 
Jaremy Aarts.
Gele band met 2 oranje slippen: 
Suze vd Vleuten, Sven beckers, Ilse Houben, Jolijn 
vd Kerkhof, Gijs de Visscher.
Gele band met 2 groene slippen: 
Robin v Asseldonk.
Gele band met 2 blauwe slippen: 
Anouk vd Molengraaf, Bart Kanters.
Gele band met 2 bruine slippen: 
Ragne vd Linden.
Oranje band: 
Roel vd Vossenberg, Ruud Vermeulen. 
Oranje band met 2 bruine slippen: 
Bram Werdens.
Groene band: 
Niek Potters, Roy Vialle.
Blauwe band: 
Geertjan vd Kerkhof, Teun Bosmans.
Bruine band: 
Marc Wijgergangs.

Karate Jitsu
Gele band: 
Rafi Bibi, Naomi Klomp.
Oranje Band: 
Britt Beckers, Grad v Oorschot.
Groene Band: 
Julia Strik, Tom Otten, Luuk Gevers, Stan Otten, 
Rens v Schaik, Jochem de Jong. 

Budoka`s proficiat namens bestuur en trainer van 
Budoclub Beek en Donk.

Uitslagen bandexamens Budoclub 
Beek en Donk

Nederlaag voor 
Krijgsman Soranus

handboogschieten

Lieshout - Handboogvereniging Krijgsman 
Soranus ging donderdag op bezoek bij Houts 
Welvaren uit Helmond. Er werd geschoten op 
een vooraf opgegeven gemiddelde. 

Dat viel onder tropische omstandigheden 
(33 graden) voor verschillende schutters niet 
mee, want na 25 pijlen bleek het voordeel 
aan de zijde van Houts Welvaren te zijn. Wel 
ging de hoogste score mee naar Lieshout. Ad 

Endevoets schoot 240 punten bijeen. Een nieuw 
persoonlijk record was er voor Yvonne Robbe-
scheuten met 163 punten.  

Uitslagen 
Ad Endevoets 240; Paul v/d Broek 209; Theo 
v/d Laar 207; Rik v/d Westerlo 204; Arjan v/d 
Heuvel 175; Nelly v/d Laar 166; Yvonne Rob-
bescheuten 163; Toos v/d Graef 148 en Rita En-
devoets 134. 

Programma / Uitslagen

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen

Uitslag woensdag 1 juli A lijn 
1. Tonny en Jurgen  63,33 %
2. Nettie en Arno  56,67 %
3. Willy en Trees  51,67 %  
4. Wim en Corry 51,67 %
5. Bets en Annie 51,11 %

Uitslag laatste ronde van de wintercompetitie
1. Marjan en joop 55,16 %
2. Jan en Cellie 54,05 %
3. Cecile en Corry 53,64 %
4. Wim en Erik 53,07 %
5. Gerda en Ellen 53,03 %         

Er wordt elke week gebridged op dinsdagmiddag en 
woensdagavond in het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
www.poortvanbinderen.nl.     

Uitslag dinsdag 7 juli
1. Corry en Frans     59,72%
2. Iet en Trees 56,94%
3. Mieke en Leo 55,56%
4. Ria en Gidi 54,17%
5. Marie-Jose en Dorie 53,13%

Bridgeclub ’t Koppeltje 

Uitslag woensdag 1 juli 
1. Riet en Cor      58,58%
2. Annie en Helma   58,23%

3. Henny en Ton 56,42%
4. Kitty en Diana  56,08%
5. Jo en Pieta 53,92%

De volgende zitting is op woensdag 15 juli. Zomerbridge 
voor iedereen. Ook niet-leden. Plaats: Café-Zaal de 
Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout 

Uitslag donderdag 2 juli
1. Arno en Nettie                 70,00%
2. Maria en Jan                       60,00%
3. Jo en Cellie                       55,63%
4. Ans en Mia                       55,00%
5. Marie Louise en Kori      51,25%

De volgende zitting is op donderdag 9 juli, 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 

Uitslag dinsdag 7 juli
1. Riet en Pieta  65,00%
2. Mien en Ine 59,00%
3. Lien en Jos        56,50%
4. Diny en Jos                                                55,00%
5. Pieta en Jan            52,50%

De volgende zitting is op dinsdag 14 juli, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

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

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

Bram van Lieshout (1e), Daan 
Beniers (2e), Inge van de Ven (3e). 
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Redacteur: Joey van der Leemputten

Beek en Donk - Afgelopen vrijdag, za-
terdag en zondag vierde WiSH Outdoor 
haar negende verjaardag. Daarvoor 
hadden ze ruim 200 acts op festival-
terrein de Aa uitgenodigd. Met onder 
andere Kensington, Showtek en een 
bijna continu brandende zon op het 
programma zaten de 55.000 bezoekers 
er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij. 

De exotische warmte speelde zeker parten, 
maar bleek slechts een pion in de totale 
beleving die WiSH Outdoor deze negende 
editie kenmerkt. Het is tijd om de negen 
wereldwonderen van dit wonderschone, 
Beek en Donkse festival bloot te stellen. 
Oftewel, de negen wondere W’s van WiSH 
Outdoor.

1. Warmte
Natuurlijk is het Juli. Maar dan nog. Het is 
en blijft Nederland. Toch verbrak afgelo-
pen weekend alle warmterecords. De tro-
pische weergoden zijn WiSH Outdoor al 
meerdere malen goedgezind. Maar deze 
negende editie bleek er een van de buiten-
categorie. Mede-organisator Jimmy van der 
Leemputten verklapt: “We hebben diverse 
voorzorgsmaatregelen getroffen om het 
voor onze bezoekers zo aangenaam moge-
lijk te maken.”

2. Waterpret
De organisatie speelde uitgebreid in op 
de hitte. Met speciale watertappunten 
voor gratis water en aangelegde zwemvij-
vers. Maar zeker ook met speciale ‘cooling 

zones’. “Op deze plekken kunnen onze 
bezoekers zich even heerlijk opfrissen.” 
Bij een kijkje op de camping blijkt dat ook 
de logés niet over het hoofd werden ge-
zien. Een speciale groepsdouche zorgde 
daar voor de benodigde verkoeling. De 
tactisch geplaatste sproeiers zorgden bij 
de bezoekers tevens voor veel vermaak.

3. Wonderschone podia
Misschien wel het belangrijkste han-
delskenmerk van het festival: de podia. 
Ook dit jaar weet de organisatie man 
en macht te verbazen met twee schitte-
rende mainstages. Van een naderende 
vliegmachine op de ‘Dedicated Stage’ tot 
aan een avontuurlijke wereldreis op de 
‘Devoted Stage’, waarmee het evenement 
een knipoog maakt naar de Mexicaanse 
aftrap twee maanden eerder. De podia 
zijn kleurrijk, imposant en worden (inter-)
nationaal geroemd. Ze vormen ook deze 
editie weer een op zichzelf staande act. 

4. Weinig wachtrijen
Service is al jaren een van 
de fundamentele pijlers van 
WiSH Outdoor. Toch bleek 
het de afgelopen jaren 
stiekem lastiger dan 
gedacht om wacht-
rijen te doen ver-
bannen. Daar was 
dit jaar aanzienlijk 
minder van te mer-
ken. “We hebben 
nog meer extra 
meters aan bar-
capaciteit en 30% 

meer muntenafhaalpunten ten opzichte 
van vorig jaar. Daarbij hebben we ook zo-
genaamde PIN-terminals, waar mensen in 
sneltreinvaart munten kunnen halen”, ver-
klaart Van der Leemputten. Dit resulteerde 
hoofdzakelijk in zeer acceptabele wachttij-
den op het terrein.

5. WC’s
Bij festivals denk je al snel aan smerige 
plaskruizen en dixies. De uitgebreide selec-
tie aan verzorgde sanitaire voorzieningen 
maken WiSH Outdoor de uitzondering op 
de regel. Zo bevinden zich tientallen door-
spoeltoiletten en riante wasbakken strate-
gisch verdeeld over het terrein. Deze bie-
den de perfecte gelegenheid om jezelf op 
te frissen tijdens het benauwde weer. 

6. Wijn
Bezoekers konden zichzelf afgelopen 
weekend trakteren op echte WiSH-wijn. 
WiSH Outdoor is met ‘Le Baroudeur’ het 
allereerste festival dat haar eigen wijn ser-

veert. De zoete witte wijn is gebot-
teld in festivalvriendlijke PET-

flessen. “Daarmee bieden 
we bezoekers zelfs de 

mogelijkheid om de 
wijn per fles te be-
stellen.” Met dank 
aan het zomerse 
weer kwam naar vo-
ren dat de wijnpri-

meur een absolute 
toevoeging was aan 

het drankassortiment. 

7. WiSH-Radio
Na het succes van 2014 was ook dit jaar 
het festival 24 uur per dag live te volgen via 
de radio. In samenwerking met Glow FM 
kon men continu genieten van de beste 
live sets, speciale deejay sessies, mystery 
guests, interviews op het festivalterrein en 
alle bijbehorende informatie rondom WiSH 
Outdoor.  Zo konden ook de thuisblijvers of 
de ‘diehard’ campinggasten via de frequen-
tie 104.9 non-stop op de hoogte blijven van 
het reilen en zeilen van deze editie. 

8. WOW-camping
Gelegen op een steenworp afstand van het 
festival lag ‘Camp WOW!’. Deze camping, 
middenin de groene weelde, bood de ultie-
me overnachtingslocatie voor 5.000 slaap-
gasten. Naast een speciale supermarkt en 
een blikkenbar, was er ook voor ontspan-
ning voldoende ruimte gemaakt. Zo kan 
men beachvolleyballen, afkoelen onder de 
groepsdouche en chillen in de verschillen-
de loungezones. Sommige gasten voelden 
zich zo thuis alsof het leek dat ze er nog wel 
een weekje extra aan vast wilden plakken. 

9. Werkende handjes
Zoals het al vanaf 2007 het geval is, zijn het 
nog steeds de vrijwilligers die de drijvende 
kracht achter het festival vormen. Deze so-
lide basis bestaat inmiddels uit ruim 1.000 
actieve mankrachten. Werkende handjes 
die van de prefabricage en de opbouw tot 
tijdens het festival zelf bijdragen aan een 
nog beter verloop van WiSH Outdoor dan 
voorgaande edities. “Het is één grote fami-
lie”, zoals Van der Leemputten het noemt. 
“En dat zullen we altijd blijven koesteren.”

DE NEGEN WONDEREN VAN  WISH OUTDOOR 2015

DE MOOILAARBEEKKRANT - WISH EDITIEDE MOOILAARBEEKKRANT - WISH EDITIEDE MOOILAARBEEKKRANT - WISH EDITIE

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Lorenzo uit Ancona (Italië) rolt toevallig samen 
met een drietal vrienden uit Roermond de bus 
uit. Hij komt voor ‘the first time’ naar WiSH voor 
zijn werk als fotograaf. Overnachten doet hij niet 

op de camping. Hij heeft een hotel geboekt in 
Eindhoven. Naast hem staat een drietal vrienden 

uit Roermond: Jord Hekkens, Stan Jacobs en 
Lars Hendrikx. Het zijn jongens die elkaar al 

kennen van de basisschool. En dit jaar hebben de 
vrienden afgesproken om festivals te bezoeken 

in plaats van op vakantie te gaan. En WiSH scoort 
op allerlei vlakken: “Het is in de buurt, er komen 
veel mensen en er zijn veel soorten muziek.” De 

mannen hebben er zin in. 

In de hoek van het campingterrein staan kleurige 
caravans opgesteld. Nieuwsgierig maken we kennis 

met de mannen van WHO-Events uit Deurne: Michiel 
Janssen, Bram Goossens, Arjan van Kessel en Han 

Goossens. En die komen niet om te ‘chillen’, maar om 
keihard te werken.  Met op- en afbreken zijn ze al vijf 

dagen in de weer geweest. “We gaan de disco hosten”, 
laten ze snel, tussen de bedrijven door, weten. En dan 

is het weer aanpakken geblazen.

De stemming zit er al goed in bij ‘Club 38’ 
uit Mariaheide. De groep jongeren met een 

gemiddelde leeftijd van twintig jaar, kent elkaar al 
vanaf de basisschool. Vorig jaar gingen ze samen op 

vakantie in twee identieke groene tenten. Dit jaar 
staan die twee tenten strategisch op CAMP W.O.W. 

En in het tussengebied zit de club met het bier 
koud. Er gaan ‘baldadige’ kreten over en weer. Eén 
ding is zeker: Na het Somerheide festival gaat club 

38 zorgen voor een mooi vervolg bij WiSH. 

Lekker relaxed liggen de DH-B leden uit Nederweert 
in een hangmat te zonnen. De vriendengroep heeft 

zich al eerder met vijftien man gesetteld in een grote 
legertent. Op de vraag wat DH-B betekent, blijven ze 

het antwoord schuldig. “Die betekenis is niet voor 
jullie.” Om de ontspannen sfeer niet in gevaar te 

brengen, dringen we niet aan. Op de vraag: Waarom 
WiSH? legt Jord uit: “Vorig jaar was WiSH een waar 

feestje. Dus toen hebben we dit jaar weer afgesproken 
om hierheen te gaan. “Het is alleen jammer dat ik 

zondag weg moet om nog een tentamen te maken.”

Lorenzo uit Ancona (Italië) staat samen op de foto 
met een drietal vrienden uit Roermond

Voor de  caravan

Club 38 uit Mariaheide

DH-B uit Nederweert

Bij extreme energy original 

Donderdag 9 juli 2015

Op naar de mannen uit Zweden, uit Malmö om 
precies te zijn. Het zijn: Pipe, Kevin, Filip, Daniel, 

Mange en Oliver. Deze laatste doet iets in de 
muziek en denkt ooit nog door te breken. Wie zal 

het zeggen? Het is óók voor deze jongens ‘the 
first WiSH with great artists’ en ze poseren 

extra goed nu ze beseffen dat ze in ‘the 
paper’ komen. 

Vrienden uit Zweden
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Zes Zweedse jongeren staan dorstig rond de blikjes 
met ‘extreme energy original’. Ze smachten ernaar en 
reageren verheugd wanneer ze het eindelijk mogen 

proeven. Marcus, David, Jesper, Patrik, Tina en 
Shopia komen uit Göteborg en laten weten dat 
ze helemaal klaar zijn voor WiSH én voor het 

drankje:  Proost!

Voor twee tenten zit een  vriendengroep uit Veldhoven, 
Someren en St.-Oedenrode. Opvallend in het 

vrouwelijke gezelschap is de aanwezigheid van één 
jongen: Rens. Hij steekt zijn belangstelling voor één 
van de dames niet onder stoelen of banken. Of dat 

gaat lukken, valt te bezien. Of zijn WiSH uitkomt, moet 
blijken. Even later vertellen ze serieus dat de groep 
naar WiSH komt omdat het lekker in de buurt is. En, 
zoals Karlijn al grinnikend zegt: “Wij komen voor de 

waterballonnen en de mooie mannen!” 

Vriendengroep uit de regio 

Een groepje uit Sittard heeft zich gemengd met een 
clubje meiden uit Uden en Mariaheide. Met voetjes in 
het zwembad en allerlei attributen, zelfs hele pikante, 
maken ze er een feestje van. En dat die mannen uit 
Sittard kunnen ouwehoeren, wordt al snel duidelijk. 

Het heeft ‘maar’ 3,5 uur geduurd voordat de tent 
stond, met hulp van de Udense hulptroepen.  De 

enige die denkt dat hij een WiSH-gerelateerde vraag 
kan beantwoorden, heet Huub. Hij vindt WiSH: relatief 

dichtbij en redelijk goedkoop. “Of zet er maar bij 
dat ik het redelijk duur vind. Anders gaan de prijzen 

omhoog!”, lacht hij. 

Sittardse vrienden

De tent is opgezet. De vriendinnen Mariëlle Bekhuis 
en Marieke Nijhuis uit Eindhoven zitten naast elkaar 
te ‘chillen’. De meiden vertellen: “We zijn lekker aan 

het bekijken hoe iedereen aan het zwoegen is met het 
de tent.” De verwachting is dat de eerste keer WiSH 

inclusief camping veel gezelligheid zal brengen. “Er zijn 
toffe artiesten, leuke dj’s en Kensington natuurlijk.”

Mariëlle Bekhuis en Marieke Nijhuis uit Eindhoven

Jongens in zwembad uit Leiden

“Er valt niets beters te wensen”, vertelt Floor. “De vakantie 
komt eraan, het is heerlijk weer en WiSH kent een goede 
line-up. Samen met zijn vrienden ligt hij in het zwembadje 

het zweet van zijn lijf te spoelen. Het is de eerste keer 
WiSH voor de Leidse studenten Floor, Martijn, Lex en 

Sjoerd. “We blijven tot en met maandag. Ik heb alleen wel 
mijn theorieboek voor mijn studie fysiotherapie bij me 

omdat ik maandagmiddag een hertentamen moet maken. 
Maar dat komt wel goed”, laat Floor geruststellend weten. 
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Mariëlle van de Heuvel en Erik Spierings besteden 
tijdens het weekend van WiSH Outdoor hun vier 
kinderen uit aan opa en oma. Samen met familie, 

vrienden en onbekenden die via via komen aanwaaien 
vieren ze drie dagen feest. Zelf bezoeken ze ook 

het festival, maar Mariëlle gaat op tijd terug, om de 
naar huis kerende bezoekersstroom niet te hoeven 
missen. Voor aan de weg heeft het stel een sproeier 

opgesteld. “Gisteren (zaterdag) stond hier een file van 
motoragenten”, vertelt Erik. “Die kwamen allemaal even 

afkoelen.” Mariëlle is vol lof over de organisatie van 
het evenement. “Vanmorgen vroeg was de hele straat 
al weer schoon geveegd en bij de rondleiding voor de 
buurt mogen ook de kinderen mee, zodat zij ook iets 
van het feest meekrijgen. En als er een tip of vraag uit 
de buurt komt, wordt daar meteen iets mee gedaan, 

zoals het plaatsen van Dixi’s.”

Perfecte organisatie

Helaas heeft mevrouw Spierings vandaag de pech, 
dat ze met haar been omhoog moet zitten. “Anders 
was ik al op het festivalterrein geweest”, vertelt ze 

met een twinkeling in haar ogen. “Mijn kinderen en 
kleinkinderen zijn er ook en de kleinkinderen willen 

altijd graag met mij dansen.” Meneer Spierings 
blijft meestal buiten aan de straat zitten. “Zo lang 

het interessant is. Vannacht was dat tot kwart voor 
drie”, geeft hij toe. Op hun plekje recht tegenover 
de personeelsingang hebben ze veel aanspraak 
van de bezoekers. Familie en bekenden komen 
aangefietst, stallen hun fiets in de tuin en maken 
kort even een praatje voordat ze snel richting de 

hoofdingang vertrekken. “Ik geniet er enorm 
van”, laat mevrouw Spierings weten. “Het is 

een geweldig feest.” 

Bij de heer en mevrouw Van der Molengraaf 
ontmoeten we naast hun zoon, kleinzoon en diens 

vriendje ook twee onverwachte Deense gasten. “Die 
kwamen vanochtend langsgelopen, op zoek naar 
een ontbijt. De bakker was natuurlijk niet open op 

zondag en zonder ontbijt kun je de dag niet door, dus 
we hebben ze hier aan tafel uitgenodigd”, vertelt de 

heer Van der Molengraaf genietend van alle gezellige 
drukte. “We kennen ze goed, die jongens van WiSH. 
Ze maken alles voor het festival in de hal hiernaast 

en dan brengt mijn vrouw regelmatig iets langs zoals 
worstenbroodjes.” Naar het festival zelf gaat het stel 

niet. “Voor ons is dit genoeg WiSH zo.”

Geweldig feest

Onbekenden aan het ontbijt
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Zoals op veel adressen in de Mgr. Verhagenstraat en de Lekerstraat is het bij de familie Van der Vrande een zoete 
inval tijdens het weekend van WiSH Outdoor. Erik en Liesbeth, hun dochter Susan, zoon Sander en neef Frank 

nodigen al hun vrienden en bekenden uit. Neef Frank overnacht met zijn vrienden in het tuinhuisje. De familie heeft 
van een oud olievat een barbecue in elkaar geknutseld en iedereen neemt zelf iets mee voor er op. Liesbeth: “We 
vinden het heel gezellig, dat WiSH hier in de straat is. We beleven er veel plezier aan.” Op het open terrein naast 
hun woonhuis staan banken en statafels opgesteld, zodat iedereen goed de stoet WiSH-bezoekers kan zien 

voorbijkomen. Erik: “Vannacht heb ik hier tot half vier gezeten.” Want niet alleen de aankomst, maar ook het 
vertrek van de bezoekers is voor de buurtbewoners een spektakel dat ze niet willen missen.

Mensen kijken tot half vier ’s nachts

Voor Sandra en René Pouwels en een aantal buren is 
WiSH de aanleiding om gezamenlijk te barbecueën op 

de zaterdag. Nu staan ze samen met buren en vrienden 
de bezoekers te verwelkomen en straks gaan ze ook 

zelf weer naar het festival. Sandra: “Het is een kei leuk 
feest. Heel goed georganiseerd, ook de uitleg voor 

de buurt. Normaal is er hier nooit iets te doen en nu 
komen er duizenden mensen voorbij. Het is heel goed 
voor de saamhorigheid in de buurt.” Dochter Nina (12) 

mag vandaag ook mee naar het festival: “Ik vind de 
muziek leuk en de podia zijn heel mooi gemaakt.”

Saamhorigheid in de buurt

Dennis en Annethij van de Rijdt wonen nog maar net 
in hun huis aan de Lekerstraat, maar hebben er nu al 
een enorm feest van gemaakt met een grote groep 

vrienden. Zwembadjes voor de afkoeling en natuurlijk 
de barbecue ontbreken niet. “Het is ook niet helemaal 
onze eerste keer als buurtbewoners”, vertelt Dennis. 

“Vorig jaar hadden we de sleutel al. Alles was toen 
gesloopt, behalve het toilet dat was nog operationeel, 

dus toen hebben we hier gekampeerd.” Afgelopen 
vrijdag heeft het stel hun housewarming gecombineerd 
met WiSH. “We hadden muziek geregeld, maar dat was 
natuurlijk niet nodig”, lacht Dennis. Tijdens het bezoek 
van De MooiLaarbeekkrant overlegt de groep over het 
moment van opbreken. De meesten popelen om nu 

zelf ook het festivalterrein op te gaan.

Housewarming
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De zeven jarige DJ T (Tijl van de Gender) uit Beek en 
Donk draait op WiSH! Als een volleerd dj, inclusief 
bijbehorende gebaren en pet, steelt hij de show in 

‘Horse in the Hollway’. Vader Joan kijkt trots toe: “Ik vind 
het geweldig dat de organisatie hem in de gelegenheid 
stelt om hier te draaien. Tijl verstaat de kunst om dj’s 
te imiteren en is daar al vroeg mee begonnen bij Café 
Dave van de Burgt. Hij mocht dan op de kruk toekijken 

hoe Robin Janssens draaide.” DJ Joeffie uit Erp zegt 
desgevraagd: “Tijl heeft er echt verstand van en wil 

beter worden als dj. Dat vind ik mooi.”

Op het de V.I.P.-deck geniet oma Nellie van 
Vijfeijken (76) uit Lieshout samen met haar 

familieleden van WiSH. Op de vraag waarom ze 
WiSH bezoekt, lacht ze: “Omdat wij de eigenaar 

van deze grond zijn. Normaal is dit gewoon 
weiland. En nu met die uitnodiging van WiSH kun 
je niet thuisblijven. Ik vind de muziek goed en wil 
de hele dag meemaken tot en met het vuurwerk!”

Met wat hulp spotten we eindelijk bezoekers 
uit Mariahout. Jacqueline bezoekt WiSH voor 
de eerste keer: “Gewoon om het een keer te 

ervaren.” Ton, die bij de eerste editie van WiSH 
aanwezig was, vertelt: “Het aantal bezoekers van 

de eerste WiSH is waarschijnlijk nu het aantal 
mensen dat hier werkt voor WiSH! Het is voor ons 
net een reünie.” Leida laat nog speciaal weten dat 

ze voor ‘Badmeesters van het diepe’ komen … 

Elle Swinkels - Lieshoutse van origine en WiSH-
bezoekster vanaf het eerste uur - en Roland Kemps 
(goed voor 7 x WiSH) zijn zowel zaterdag als zondag 
bij het festival aanwezig. Elle vertelt: “Ik vind het dit 

jaar mooier dan anders. Het is meer één geheel 
en er hangt een warme sfeer én dat komt niet 

alleen door het zomerse weer. Alle ruimte is goed 
opgevuld. Het vuurwerk gisteravond was ook mooi. 
Kijk maar om je heen: WiSH is zeer professioneel, 

want dit is niet niks”, besluit ze bewonderend. 

Om alles rond WiSH mee te kunnen maken 
heeft Reginald van Melis (46) zich vrijdagmiddag 

op CAMP W.O.W. geïnstalleerd met familie en 
vrienden. Dit leidde tot verbazing bij bekenden, 
want Reginald woont ‘gewoon’ in Beek en Donk. 
“We komen voor de gezelligheid en ik vind het 
leuk om van dichtbij te zien hoe de jeugd dit 

festival beleeft. En wat er ook gezegd wordt over 
de jeugd van nu: Ik vind de jongens en meiden 
gewoon aardig. Vanochtend hebben we onze 

buurmeiden Amy en Manon uit Deurne 
meegenomen om wat inkopen te doen. 

Hartstikke gezellig!”

De Laarbeekse vriendengroep met Roel Janssen 
- ook bekend van ‘In bad met’ in de vorige 

MooiLaarbeekKrant - Joan, Bregje, Sandra, Mayke, 
Marty, Christel, Frank en Jacqueline én Willy uit 
Gemert - kent elkaar al heel lang. Ergens tussen 

de twintig en dertig jaar. Ze laten enthousiast 
weten te komen voor Kensington en 

Mental Theo. Yeah!

Op de vraag wat de vriendinnen, allemaal (bijna) 14, 
vandaag bij WiSH gaan doen, antwoordt Fion uit Beek 

en Donk resoluut: “Ons plan is feesten, dansen en 
gek doen met onze vriendinnen.” De vriendinnen 

schieten meteen in de lach en beamen wat Fion zegt. 
Dan wordt er enthousiast geposeerd voor de foto. 

Hanneke van Rixtel en Frank Verkuijlen wonen in Aarle-
Rixtel. Hanneke vertelt eerlijk: “Ik weet niet eens wie er 
allemaal komen vandaag, maar ik ben voor de 5e of 6e 

keer bij WiSH. Voor Frank is het de eerste keer. We komen 
vandaag voor de gezelligheid en de sfeer.” Daarover 
bestaat geen twijfel: die is er drie dagen lang volop. 

DJ T uit Beek en Donk (7 jaar) 

Nellie van Vijfeijken met familie uit Lieshout

Mirjan, Lizette, Leida, Ton - van de trimbaan in 
Mariahout- , Paul en Jacqueline uit Mariahout. 

Elle Swinkels (oorspronkelijk uit Lieshout) en 
Roland Kemps uit Son en Breugel

Reginald, Melanie, Eefie, Kim, Jowan en Paul
 uit Beek en Donk, Lieshout & Gemert

Sally Daniels, Anita van der Horst en 
Carmen van Veggel uit Beek en Donk

Roel, Joan, Bregje, Sandra, Mayke, Marty, 
Christel, Frank en Jacqueline uit Laarbeek en 

Willy uit Gemert
Demie (Boerdonk), Fion (Beek en Donk), 

Anne en Lieke (Boerdonk)

Hanneke van Rixtel en Frank Verkuijlen uit Aarle-Rixtel 

Donderdag 9 juli 2015

De vriendinnen Sally Daniels, Anita van der Horst en 
Carmen van Veggel uit Beek en Donk genieten van het 
festival in eigen dorp: “Er is een goede line-up en WiSH 
is lekker divers, met zaterdag meer dance en zondag 

lekker relaxed. Volgend jaar gaan we zeker weer!”

Jorn Gilsing uit Lieshout is er stellig in: “Als Laarbeekse 
jongere kun je niet om WiSH heen en hoor je hier 

naartoe te gaan. Wij komen hier al negen jaar met de 
vriendengroep, alleen zijn we die groep nu kwijt”, lacht 
hij. Sandra voegt toe: “Wij komen voor de gezelligheid, 
de heerlijke sfeer én omdat dit festival in de achtertuin 

plaatsvindt.”

Sandra en Jorn Gilsing uit Lieshout 
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Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Doordeweeks zijn 
Domien Verschuuren en Tjitse Leemhuis 
elke dag actief als respectievelijk dee-
jay en producer bij radiozender NPO 
3FM. Maar daar houdt het niet voor ze 
op: in het weekend staan ze regelmatig 
als duo op de bühne bij verscheidene 
feestjes en festivals. Afgelopen zondag 
waren de heren bij WiSH Outdoor te 
gast als host van de mainstage. 

Om erachter te komen hoe bekend Domien 
en Tjitse zijn met WiSH Outdoor en de ar-
tiesten die er optreden, daagden we de he-
ren uit voor een popduel. 

De eerste vraag is voor jou Tjitse. Noem 
de vier bandleden van Kensington. 

Tjitse: “Oeh… dat zijn Niles, Jan, Casper en 
wie is die laatste ook alweer. Oh wacht, dat 
is Eloi! Het is zeker weten Eloi!“

Helemaal goed. De beurt is aan jou 
Domien: hoe heet het succesvolle al-
bum van Typhoon?
Domien: “Dat is Lobi Da Basi!“

Allebei twee punten verdiend. De twee-
de ronde: Uit welk land komt Special D, 
Tjitse?
Tjitse: “Uhm.. dat is volgens mij Duitsland.“

Weer correct. Je kans om gelijk te ko-
men, Domien. Noem twee albumtitels 
van Kensington.
Domien: “Oh jee! De laatste is in ieder geval 
Rivals. Maar hoe heten die anderen ook al-
weer?”
Tjitse: “Is die eerste niet Youth?“

Beide incorrect! De ontbrekende al-
bums waren ‘Borders’ en ‘Vultures’!
Tjitse: “Oh ja, shit!”
Domien: “Best wel beschamend dat we van-
daag de kleedkamer delen met de heren 
van Kensington en dit niet op kunnen noe-
men, haha!”

De laatste vraag voor Tjitse: Hoeveel 
bezoekers telde deze editie van WiSH 
Outdoor?
Tjitse: “Ik heb werkelijk geen idee!“
Een kleine hint, het festival start al op vrij-
dag.
Tjitse: “Dan doe ik een wilde gok… 37.000 
man?!”

Helaas, het zijn er 55.000! Domien, wat 
is het leukste festival van Nederland en 
waarom?
Domien: “Ik twijfel tussen het dorpsfeest 

van Zoeterwoude en WiSH Outdoor. Maar 
dan kies ik denk ik toch voor WiSH Outdoor.“

En waarom?
Domien: “Het is de totaalbeleving die dit fes-
tival zo goed maakt. Een festival organise-
ren gaat tegenwoordig veel verder dan een 
podiumpje, wat artiesten en eetkraampjes.”
Tjitse: “Precies wat Domien aangeeft. Ik was 
hier afgelopen jaar voor het eerst. Ook toen 
was de sfeer al zó overdonderend!“
Domien: “En daarbij zijn wij natuurlijk hart-
stikke trots dat wij deze zondag tussen de 
bekendere namen op mainstage mogen 
staan.”

Met dat antwoord heb je ervoor ge-
zorgd dat je de stand weer rechtgetrok-
ken hebt, oftewel: een keurig gelijkspel! 
Geniet nog van jullie set en wellicht tot 
een volgende editie!

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

Beek en Donk – Mental Theo mag dan 
al heel wat jaartjes meegaan, zijn po-
pulariteit wordt er niet minder om. 
De tent van Delicious Dutch op Wish 
Outdoor stond zondagavond weer tot 
aan het einde toe vol. Samen met The 
Prophet werden verschillende gen-
res aan muziek door elkaar gedraaid. 

“Dat is wat ik doe. Freestyle draai-
en, alles door elkaar heen durven 

draaien”, vertelt de deejay. 

Een feestje van herkenning
Theo’s draaipartner voor de zondagavond, 
The Prophet, draait normaal gesproken 
voornamelijk hardstyle, maar dat ging 
deze keer niet gebeuren. “We moesten 
draaien bij Delicious Dutch. Daar wordt 
voornamelijk freestyle gedraaid. Dat zijn 
allerlei muziekgenres door elkaar en veel 
herkenbare nummers.” Naast af en toe 
een ’90s party, is de freestylesound Theo’s 
ding. “Mensen kunnen het daarop veel 
langer volhouden. Het is een feestje van 
herkenning en dat is zo belangrijk.”

Techniek
Anderhalf uur lang heeft het duo de 

festivalgangers vermaakt, maar dat ging 
niet helemaal foutloos. “The Prophet 
drukte op het verkeerde knopje en toen 
viel al het geluid weg”, lacht Mental Theo. 
Een goede dj heeft echter altijd een ‘nood-
nummer’ achter de hand, waardoor vele 
mensen het niet eens gemerkt zullen heb-
ben. 

Dit keer was het de fout van een dj, maar 
Mental Theo heeft vaker meegemaakt dat 
de techniek qua organisatie niet best was. 
“Als de techniek ruk is, wordt de artiest 
daar op aangekeken, terwijl dat niet hun 
fout is.” Theo benadrukt de urgentie van 
goed werkende techniek op een festival. 

“Als alles goed werkt en het klopt, ben ik 
blij. Dat is zoveel makkelijker werken.”

WiSH
En die techniek was bij WiSH Outdoor 
2015   weer goed geregeld. “WiSH is als 
festival toonaangevend. Als ik hier om 
me heen kijk naar alle hard werkende 
vrijwilligers en de prestaties die ze ieder 
jaar weer leveren, ben ik daar als artiest 
dankbaar voor.” Zowel achter de scher-
men als voor de schermen maakt Mental 
Theo er een feestje van. Beide kanten 
roepen na het optreden dan ook 
‘We want more!’. 

DOMIEN EN TJITSE DELEN KLEEDKAMER EN DE PUNTEN

WE WILLEN NOG ALTIJD ‘MORE’ MENTAL THEO 

DOMIEN EN TJITSE DELEN KLEEDKAMER EN DE PUNTENDOMIEN EN TJITSE DELEN KLEEDKAMER EN DE PUNTEN
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Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Joost Duppen 

Woensdag voorafgaand aan WiSH Outdoor 
kregen ruim 150 Laarbeekse ondernemers 
uitleg over de nieuwe Participatiewet die 
sinds 1 januari van kracht is. Wethouder 
Greet Buter opende de bijeenkomst die 
plaats had in de personeelstent van WiSH 
Outdoor. Ze vertelde over wat de overheid 
in verband met de Participatiewet van de 
werkgevers verwacht. In het kort komt de 
wet erop neer dat mensen ‘met een af-
stand tot de werkplaats’ met de nodige on-
dersteuning in het reguliere arbeidsproces 
mee zouden moeten kunnen draaien. 

René Niks, directeur arbeidsintegratie van 
de Atlant Groep, vertelde aansluitend over 
hoe de verschillene instanties, o.a. scho-
len, UWV, vakbonden en de Atlant Groep, 
samen zullen werken om werkgevers te 
begeleiden bij de Participatiewet. Als afslui-
ter kwam Cas Hoetelmans van Conpak B.V. 
aan het woord. Bij hem in het bedrijf wer-
ken 17 mensen, van wie 7 met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. “Maar met de juiste 
begeleiding en de juiste steun kunnen die 
mensen zich ontwikkelen en kunnen ze 
een waardevolle aanvulling worden voor 
het team. Niet ieder bedrijf is even geschikt 
om zulke mensen aan te nemen, maar het 
kan zonder meer een meerwaarde bieden 

voor de meeste bedrijven. Je moet niet kij-
ken naar wat mensen niet kunnen, maar je 
moet kijken wat ze juist wel kunnen”, vindt 
Hoetelmans.

WiSH Outdoor: een continu proces
Na de presentaties konden de onderne-
mers onder de bezielende leiding van 
WiSH-medeoprichter Niels van Vijfeijken 
het adembenemende decor van WiSH 
Outdoor van dichtbij bekijken. Eerst was 
er een uitleg over WiSH en hoe WiSH de 
participatiewet al in de praktijk brengt door 
mensen met een beperking mee te laten 
werken aan het prachtige WiSH Outdoor. 
“Eerst hebben ze misschien wat hulp nodig, 

maar na verloop van tijd groeien ze uit tot 
een rots in de branding die niet meer weg 
te slaan is uit ons team”, aldus Niels. Er was 
ook wat uitleg over de verschillende podia 
en wat er allemaal bij komt kijken. “Wij blij-
ven ieder jaar ons festival verbeteren. Zo 
hebben we de entree aangepast en heb-
ben we de VIP-decks verplaatst. We willen 
onze bezoekers ieder jaar opnieuw een 
fantastische belevenis bezorgen. Ieder jaar 
leren we weer bij en doen we iets speci-
aals”, vertelt Niels verder. En het is hoe dan 
ook waar, dat je, als je de Lekerstraat in-
komt, enkel eindeloos ontzag kunt hebben 
voor wat de organisatie van WiSH Outdoor 
ieder jaar weer op poten zet.

Deze rondleiding werd mede mogelijk gemaakt door:

Mede-organisator Niels van Vijfeijken leidt ondernemend Laarbeek rond 
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De hitte zit in de straatklinkers. Vanaf 11 
uur is Vincent paraat bij de Donkse brug als 

verkeersregelaar. “We wijzen vooral de weg”, vertelt 
hij. “Af en toe is er een opgewonden standje, maar 
over het algemeen zijn de mensen vrolijk en aardig. 
De mevrouw van het hoekhuis heeft zelfs drinken 
aangeboden.” Vincent wijst een automobilist waar 
hij heen moet. “Het leek me leuk om deze taak op 
me te nemen” lacht hij. “Ik wist alleen toen niet dat 

het zo warm zou worden.”

“Wij verdienen het meeste geld voor het festival”, 
lachen José en Maria. “Dit is een heel belangrijke 
taak.” Terwijl de sleutels over de toonbank gaan, 
geven de dames aan dat het dit jaar wel extreem 
warm is. “Zondagavond gaan we lekker feesten”, 

zeggen ze. “We willen nog wel iets zien.” Op 
zaterdag bouwen de vrijwilligsters hun eigen feestje 

terwijl ze sleutels voor lockers uitdelen.

Met hun roze tenue en paraplu vallen Piet en Dora 
op tussen al het jonge volk. “Wij zijn vrijwilligers die 

de catering voor de vrijwilligers verzorgen”, legt 
Dora uit. “Ontelbare flesjes water hebben we gevuld 
en vanmorgen hebben we broodjes gesmeerd.” Nu 
lopen Dora en Piet van het festival te genieten. “Zo 
dadelijk moeten we weer aan de bak. We moeten 

voor alle vrijwilligers eten opscheppen.”

De artikelen van WiSH vinden gretig aftrek. “Als de ene 
kant nat is, gewoon switchen”, lacht  Silke naar een man 

met een kaal hoofd die net een hoedje koopt. Samen 
met Manon maken ze heel wat grapjes en staan de 

klanten vriendelijk te woord. “Nee, we verkopen geen 
broeken, wel T-shirtjes.” Uiteindelijk koopt de klant een 

waaier van WiSH en gaat tevreden verder.

Het KWF heeft een blik leuke jongens en 
meiden opengetrokken. Met veel enthousiasme 

onderwerpen ze de festivalgangers aan een 
insmeerbeurt. Alain komt uit Groningen en zet zich 
in voor de goede zaak. “We hebben een vast team 
en gaan naar allerlei feesten en festivals.” Met een 
brede lach onderwerpt hij de verslaggeefster aan 
een insmeerbeurt. “Tot 19.00 uur staan we hier 
nog en morgen zijn we weer terug”, zegt hij met 

een vette knipoog. 

Vlaming Geert Debruyne controleert 
entreebewijzen. Hij is het hele weekend op het 

festival. “Wij zijn medewerkers van Radarwerk, een 
Vlaamse databank van jonge vrijwilligers die ook in 
Beek en Donk meehelpen”, legt Geert uit. “Met de 

vergoeding die onze vrijwilligers ontvangen kunnen 
wij jeugdtheater, sport en scouting organiseren.” De 

sfeer op de post is gemoedelijk. “We staan onder 
supervisie van een professionele beveiliger, wij 

mogen niets doen bij ongeregeldheden”, zegt Geert. 
“Lastige personen?”, grapt zijn Vlaamse collega: “Ge 

pakt da vast en ge gooit da buiten.” 

Jos houdt het overzicht op een van de areas. “We 
staan op verschillende plekken om te kijken of 

alles goed verloopt. We wisselen regelmatig van 
plek”, vertelt hij. Jos vertrekt en Catti en Christel 
lossen hem af. John en Frank draaien hun ronde 
bij de toiletten en nemen die taak serieus: “Geen 

flesjes mee naar binnen. Je kunt ze hier neerzetten 
of weggooien.” Een leuke klus vindt John. “Je hebt 

contact met de mensen, daar geniet ik van.” 
Karlo en Johnny hebben naast de Royal VIPs 

tribune perfect uitzicht op het hoofdpodium en 
de polsbandjes van de bezoekers.  “Er hangt een 

relaxed sfeertje”, vertelt Karlo. “Dit is mijn eerste 
jaar, maar hopelijk volgend jaar weer. Samen 

met Johnny die dit al zeven jaar doet.”

Donderdag 9 juli 2015

Achter de bar staan naast betaalde krachten ook 
vrijwilligers. Jill was vorig jaar gast en meldde zich 

als vrijwilliger. “Marcel haalde me over. Sta ik hier in 
de hitte”, grapt ze. “We hebben wel de gezelligste 

bar van WiSH.” Ine Manders staat een bar verderop 
vakkundig te tappen. Ervaring genoeg, want ze staat 

hier voor het zesde jaar. “Leuk om mijn steentje 
bij te dragen. Genieten met die jeugd.” Ine zet zich 
graag in voor ‘het goede doel’. “Maar morgen zit ik 

weer lekker thuis voor de buis, met mijn man op de 
bank”, lacht ze.

Op het achterterrein zit Patrick uit te puffen. Hij zit 
in een voertuig gevuld met allerlei bouwmaterialen. 

“Wij komen tijdens het festival in actie bij 
calamiteiten”, vertelt hij. De afgelopen maanden 

heeft hij al aan de opbouw van het festival gewerkt. 
“Drie weken hebben we op het evenemententerrein 
WiSH opgebouwd en we breken het dadelijk in een 

week af.” Van de hitte heeft hij niet zoveel last gehad. 
“We zijn nog steeds met hetzelfde groepje als in het 
begin”, vertelt hij: “De charme van WiSH-outdoor.”

Aan de tuintafels bij de EHBO-post zitten een 
paar verhitte festivalgangers. Toch valt de drukte 

mee. Rob en zijn collega’s zijn drie dagen lang 
aanwezig om Eerste Hulp te verlenen. “Wij zijn 

hier allemaal op vrijwillige basis. Ons team 
bezit professionals die zich vrijwillig inzetten”, 
vertelt Rob. “Alcohol en hitte zijn een slechte 

combinatie. We hebben al wat infuusjes moeten 
aanleggen.” Rob geeft aan dat zonder EHBO het 

festival niet mag plaatsvinden. “De sfeer en 
de mensen maken mijn werk wel bijzonder 

en fijn om te doen.”
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 9 juli Donderdag 9 juli 
Musical groep 8 Eenbes brede 
school Bernadette
14.00 en 19.00 uur, 
Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 10 juli 
Clubkampioenschappen Budoclub 
Beek en Donk
18.30 uur, Gymzaal Otterweg, 
Beek en Donk

Tuinconcert O&U
19.30 uur, Muziektuin, Beek en 
Donk

Zaterdag 11 juli 
LIVE @ Deja Vu: Certainly Rock en 
The Daltons!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Miss Montreal
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 12 juli 
Garageverkoop
9.00 uur, Baron van Leefdaelstraat, 
Beek en Donk

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Maandag 13 juli 
Vrij Bridgen (gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 14 juli 
Zomerconcert harmonie 
De Goede Hoop
19.30 uur, Terras Café De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 15 juli 
Kindervoorstelling Bah Liefde
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 17 juli 
De Zomerton
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zaterdag 18 juli 
Tour dur Laarbeek
10.00 uur, Skateramps alle 
dorpskernen, Laarbeek

Laarbeek Live - muziekfestival
20.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Kindervoorstelling De prinses op de 
erwt
19.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Zondag 19 juli 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Laarbeek Live - muziekfestival
14.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Maandag 20 juli 
Kindervoorstelling 
Cowboy Billie Boem
14.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Donderdag 23 juli 
Kindervoorstelling Snorro
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 24 juli 
PubQuiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 25 juli 
Joe Piler Night!
20.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Salsa Avond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en 
Donk

Zondag 26 juli Zondag 26 juli 
Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 27 juli 
Kindervoorstelling De prinses op de 
erwt
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Donderdag 30 juli 
Kindervoorstelling De prinses op de 
erwt
14.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Vrijdag 31 juli 
Bouwvak feest
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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