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Ligging 

 Gemeente Laarbeek (groenste gemeente van Europa)

 Gelegen in beek en donk.

 Tegenover het gemeentehuis



Geschiedenis 

 Wens van de harmonie was een buitenruimte waar in de zomer concerten 

konden worden gegeven. 

 Helaas was deze wens niet mogelijk. Er werd niet over de juiste vergunningen 

beschikt. 

 Dit was rond 1815. 



Geschiedenis 

 vroeger bestond beek en donk uit 2 dorpen. Het dorp beek en het dorp donk.

 beek beschikte wel over een kiosk. Alleen was deze alleen met paart en kar 

te bereiken. 

 Twee kiosken, in elk dorpsdeel één, was financieel niet op te brengen.



Geschiedenis 

 In 1923 kwam een lid van de harmonie met het idee om een vaste kiosk te 

bouwen. Met een tuin er om heen. De gemeente ging nog niet akkoort met de 

plannen maar kocht wel grond op van de gemeente de jong. 



Geschiedenis 

 In de zomer van 1926 werden er enorm veel brieven ingestuurd voor plannen 

voor een muziektuin. De gemeente ging nu wel akoort. Echter kwamen al 

deze brieven van de zelfde persoon. 



Geschiedenis 

Dit is het definitieve 

ontwerp uit 1926 

geworden. 



Geschiedenis 

 Overleg met de gemeente leverde op dat ze voor de muziektuin een stuk 

grond in erfpacht kregen. Ze kregen zelfs subsidie voor de aanleg en dat was 

meer dan ze verwacht hadden.



geschiedenis

 Nog in 1926 is er begonnen met de aanleg. Ze zijn begonnen met het 

grondwerk. 

 In eerste instantie zou een aanemer het grondwerk in orde maken. Helaas is 

deze ziek geworden en is onder leiding van de voorzitter van de harmonie de 

harmonie zelf begonnen aan het grondwerk



Geschiedenis 

 In de winter van 1926 bleef het werk echter stil liggen vanwege de hoge 

waterstand. In het   voorjaar van 1927 werd het werk voortgezet en in juli 

van dat jaar kwam de tuin gereed.



Geschiedenis 

 Bleven er nog twee wensen over: een overkapping van de kiosk en een eigen 

paviljoen. Met steun van Herman van Thiel die de fundamenten voor het 

paviljoen schonk, en een loterij kan de harmonie aan Anton van Vijfeijken de 

opdracht geven de overkapping van de kiosk te maken voor een bedrag van ƒ 

594,- en aan Frans van Vijfeijken het paviljoen te bouwen voor een bedrag 

van ƒ 989,-.



Geschiedenis/algemene informatie  

 In 1928 zijn de laatse dingen aangelegd in de muziektuin en is alles afgerond. 

 Vanaf 1928 tot heden wordt de muziektuin intensief gebruikt. 

 Veel groen in de muziektuin. In heel Laarbeek. 

 Veel flora en fauna. Vogels ,zoogdieren etc.

 Geen parkeerplaatsen aanwezig. Bewuste keuze zodat mensen te voet of met 

de fiets komen. 



Kunst 

 In de muziektuin zijn ook een aantal kunstwerken aanwezig. 

 beelden van steen, beelden van klei en mozaïek tot houten timmerwerken. 



Beplanting 

 Er is in de muziektuin een beplanting aanwezig die om de aantal jaar wordt 

vernieuwd. Er staan treurwilgen rondom de vijver, er staan waterlelies en 

gele plomp in de vijver. Verder is er veel gazon en veel bomen en heesters 

(wilgen, berken, beuken, eiken, etc ) het is een landelijke landschapsstijl. 



tegenwoordig

 Tegenwoordig worden er veel leuke activiteiten georganiseerd voor jong ,oud 

maar ook voor mensen met  een beperking. 

 Denk aan activiteiten als wandelingen,  speurtochten, ivn opdrachten. Van 

alles en nog wat. 



Tegenwoordig 

 Er is ook altijd een park paviljoen geweest. 4 jaar geleden is deze helemaal 

opgeknapt door de nieuwe eigenaar. 

 Ook de eigenaar organiseren ook activiteiten. Je kunt er natuurlijk ook lekker 

lunchen met een kop koffie 



Foto’s



Foto’s



Afsluiting 

 Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er nog vragen ?


