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Mien Rooijakkers: 100 lentes jong

“Het geheim? Iedere avond een borreltje jonge jenever”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Mien Rooijakkers 
wordt zondag 18 mei honderd 
jaar. Om dit heuglijke feit te vie-
ren heeft haar familie een feest 
voor haar georganiseerd. Dit 
vindt aanstaande zondagmiddag 
plaats in café-zaal ‘De Tapperij’. 

Tweeling
Mien werd op 18 mei 1914 ge-
boren in Nuenen: “Ik was de 
helft van een tweeling. De andere 
helft was een jongen. Die is na 
een jaar overleden, in de Eerste 
Wereldoorlog.” Mien had verder 
twee zussen en vier broers. Al 
gauw genoeg vertrok het gezin 
uit Nuenen. Mien: “Mijn moeder 
had daar niet d’n aard. Toen zijn 
we naar een boerderij in Heeze 
verhuisd. Daar ben ik ook naar 
school gegaan.” Tijdens haar zes-
tiende levensjaar verhuisde het 
gezin wederom, deze keer naar 
Stiphout. De familie Rooijakkers 
huurde daar een boerderij van 
stichting ‘Croy’, dicht bij het kas-
teel. Dit was zeer tegen de zin van 
Mien: “Ik had al mijn vriendinnen 
in Heeze.”

Naar Beek en Donk 
Per toeval kreeg Mien in 1938 
een huishoudelijke baan bij se-
cretaris Thijssens en zijn familie 
te Beek en Donk. “Mijn schoon-
zus had daar elf jaar gewerkt. 
Toen zij stopte kon ik er begin-
nen. Ik kookte het eten en hield 
het huis schoon.” Mien bouwde 
een speciale band op met de fa-
milie Thijssens: “Ik heb daar vijftig 
jaar gewerkt en ingewoond. Als je 
zo’n lange tijd bij mensen woont 
dan word je gewoon familie.” De 
familie Thijssens ervoer dit ook zo. 
Marie-Christine Thijssens: “Ik ken 
Mien al mijn hele leven. Zij hoort 
echt bij de familie. Wij zeggen ook 

altijd ‘ons Mien’. In ’88 verhuisde 
Mien naar haar huidige woning 
aan de Eendracht: “Ook toen heb 
ik nog een tijd voor 
juffrouw Thijssens 
gezorgd. Zij woon-
de dicht bij mij.”

Zelfstandig
Tegenwoordig doet 
Mien, die nog 
steeds zelfstandig 
woont, het wat 
rustiger aan. Zij 
merkt dat de jaren 
beginnen te tel-
len: “Het wordt 
allemaal wat min-
der met mijn oren 
en mijn ogen.” 
Voor de rest is 
Mien, met haar 
honderd levensja-
ren, bijzonder fit en heeft ze fijne 
sociale contacten. “Ik doe mijn 

boodschappen zelf. Onderweg 
maak ik dan een praatje. Er komen 
ook mensen op bezoek en elke 

veertien dagen ga 
ik op bezoek bij 
mijn nog enig 
levende zus in 
Mierlo. Mijn neef 
rijdt dan”, vertelt 
ze. 

Erg blij is Mien met 
alle hulp die ze 
krijgt als het nodig 
is: “Mijn familie 
zorgt goed voor 
mij en de fami-
lie Thijssens ook. 
Ik hoef maar te 
kikken en ze ko-
men meteen. Mijn 
nichten Karin en 
Riky hebben zelfs 

mijn verjaardagsfeest georgani-
seerd.” Daarnaast maakt Mien 

enkele keren per week gebruik 
van ‘Tafeltje-Dekje’ en hulp aan 
huis.

Het geheim
“Ik heb het altijd erg druk gehad met 
mijn werk. Ook hield ik van bloemen 
en de tuin,” aldus de honderdjarige. 
Zij denkt dan ook dat een druk le-
ven, goed werken en genieten van 
de tuin, voor haar de middelen wa-
ren om deze gezegende leeftijd te 
bereiken. Na even nadenken meldt 
Mien, tot slot, nog een ander mid-
deltje: “Ik vat ook ieder avond een 
borreltje jonge jenever.”

“Als je zo’n lange tijd bij 
mensen woont, word je 

gewoon familie” “Goed werken, een druk 
leven en genieten van 
de tuin waren voor mij 
de middelen om deze 
leeftijd te bereiken”

De bijna 100-jarige Mien Rooijakkers in haar huiskamer

Inwoners van Laarbeek ergeren 
zich massaal aan hondenpoep
Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – ‘Eigenaren, ruim de 
poep van huisdieren op!’, is de 
schreeuwende kreet van de in-
woners van Laarbeek, als we de 
toelichting en de cijfers van de 
enquête TipMooiLaarbeek.nl sa-
menvatten. Bijna de helft van de 
Laarbekenaren zegt wel eens last 
te hebben van huisdieren van 
anderen. Volgens een overgrote 
meerderheid is de eigenaar hier-
voor verantwoordelijk. 

Honden- en kattenpoep
Op de vraag: ‘Ervaar je wel eens 
last van huisdieren?’ zegt 49% van 
de respondenten stellig ‘ja’. ‘Last’ 
blijkt een breed begrip te zijn. Zo 
heeft de één regelmatig katten 
over de vloer, met alle gevolgen 
van dien, en ruikt de ander tijdens 

een wandeling net iets te vaak wat 
anders dan bloemetjes. Volgens 
de bewoners van Laarbeek zijn 
er te veel loslopende katten in de 
gemeente. Dit resulteert in onge-
wenste bezoekjes, overhoopge-
haalde tuinen en het verdwijnen 
van vogeltjes in de tuin. Toch blijft 
de katten- en hondenpoep num-
mer één op het ‘lastenlijstje’. Dit 
ondanks de inzet van de gemeen-
te. In totaal zijn er veertig uitlaat-
stroken en/of uitrenveldjes aange-
legd verspreid over de vier kernen. 
Deze worden schoongehouden 
door de gemeente. 

Lees verder op pagina 5 in 
deze krant.
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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

De hoofdstraat van de Donk is genoemd naar de Sint Leonarduskapel, 
die gelegen heeft op het kruispunt van de Kapelstraat met de Oude 
Bemmerstraat/Raagtenstraat.
De Sint Leonarduskapel werd in 1422 gesticht door Gooswijn Model 
van der Donck, schepen van ’s-Hertogenbosch, zoals blijkt uit een 
oorkonde uit dat jaar en die bewaard wordt in het Beek en Donkse 
parochie-archief . Gooswijn stichtte deze kapel op zijn eigen grond, het 
landgoed ‘Ter Donck’ tegenover of vlakbij het adellijk huis dat hij daar 
bezat. Later werd dit adellijk huis bewoond door de familie Monicx. 
De laatste bewoner was Rogier Monicx, naar wie de straat op die plek 
genoemd is. 
De kapel, die Gooswijn Model van der Donck stichtte, werd gewijd aan 
de H. Maagd Maria, de martelaren Leonardus en Rumoldus alsmede 
de belijders Antonius en Eligius. Leonardus was na Maria de eerste pa-
troonheilige van de kapel. Hij werd na verloop van tijd echter de be-
langrijkste patroonheilige.
Leonardus is de patroonheilige van de gevangenen. Daarnaast stond 
hij bekend als helper van kraamvrouwen. Op de Donk werd Leonardus 
vereerd als genezer van beenziekten, reumatiek, jicht en lamheid.
De Leonarduskapel was zeer populair tot in de verre omstreken van 
Beek en Donk. In 1632 noemde de norbertijner prelaat en pastoor van 
Mierlo, Augustinus Wichmans, de kapel ‘vermaard door wonderen en 
bezocht door een grote toeloop van pelgrims’. Vooral op de patroons-
dag in november en op de Donkse Wijinge in juli was het altijd bijzon-
der druk.
De vrede van Münster in 1648 maakte een einde aan de Tachtigjarige 
Oorlog, maar tevens ook aan de godsdienstvrijheid in onze streken. 
Kerken mochten niet meer gebruikt worden voor de katholieke ere-
dienst. Dit verbod gold ook de Leonarduskapel op de Donk. Hoewel de 
kapel officieel niet meer gebruikt mocht worden, bleef de verering van 
Sint Leonardus gewoon doorgaan. In 1671 klaagden de gereformeerde 
predikanten er over dat ‘jaerlijcx [...] eene groote beedevaert van duy-
sende van menschen wert gehouden, koopende ende verkoopende 
op den dach des Heeren met publijcke kramen, in welcke capelle seer 
overvloedich wort geoffert tot behoeff van den paep’. 
Pogingen van de protestanten om een einde te maken aan de Leonar-
dusverering lukten aanvankelijk niet. Bedevaartgangers bleven naar de 
Donk komen., vooral nadat uit een wonderverslagen uit het naburige 
Mariaoord Handel bleek dat de pelgrims die in Handel genezing had-
den gevonden, eerder bij St. Leendert in Donk op bezoek waren ge-
weest. In 1754 kwam er toch een eind aan de Leonardusverering. De 
‘paepsche stoutigheden’ waren volgens de protestantse autoriteiten de 
pan uit gelopen. 
In 1896 werd Leonarduskerk in gebruik genomen, maar in 2013 ge-
sloten. Aan de Goorloop op het einde van de Kapelstraat werd in de 
jaren negentig door de Sint Leonardusgilde een kapel gebouwd. Sint 
Leonardus blijft dus hoe dan ook op de Donk.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

KAPELSTRAAT

Een man die het heel druk heeft, 
verandert zelden van mening.

Friedrich Nietzsche 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling bij het overlijden en begrafenis van ons mam, 

grootmoeder en overgrootmoeder.

Nellie Vereijken – van de Laarschot

De bemoedigende woorden, vele kaarten en bloemen waren een ware steun in
deze moeilijke tijd.

Overleden op 27 maart 2014 en begraven op 2 april 2014.

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen Vereijken.

KAPELSTRAAT 52 B, BEEK EN DONK      06 29 99 54 31 
HENRISLEEGERSMONTAGE@HOTMAIL.COM

SCHUTTINGEN
TERRASSCHERMEN 

VLONDERS
OVERKAPPINGEN

PARASOLS 
ZONNELUIFELS
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Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – WiSH Outdoor is 
één van de drie genomineerden 
van de Peeltrofee 2014. Uit acht-
tien voordrachten, heeft de jury 
WiSH tot de laatste drie verko-
zen. De twee andere genomineer-
den zijn Groen4Life (Helmond) 
en Bioraffinage (Wageningen/
Helmond). Woensdagmiddag 
wordt bekend welke organisatie de 
trofee in ontvangst mag nemen.  

Peeltrofee
De Peeltrofee wordt sinds 2006 
jaarlijks uitgereikt. De prijs gaat 
naar het meest aansprekende pro-
ject of naar een persoon of organi-
satie die zich in het bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de 
uitvoering van de ambitie Vitale 
Groene Ruimte de Peel. Mate van 
innovatie, nieuwe allianties en sa-
menwerkingsvormen, gerichtheid 
op de uitvoering, mate van bijdrage 
aan economie, duurzaamheid en 
leefbaarheid in De Peel en maat-
schappelijk draagvlak behoren tot 
de beoordelingscriteria. 

Verrassend 
“Dit is een groot compliment aan 
al onze vrijwilligers en sponsoren”, 
vertelt Jimmy van der Leemputten 
van WiSH Outdoor. “Samen heb-
ben we ervoor gezorgd dat WiSH 
Outdoor is gegroeid tot wat het nu 
is. Zonder al onze vrijwilligers was 
dat nooit gelukt.”

De organisatie van WiSH Outdoor 
was aangenaam verrast door de no-
minatie. “Dit jaar is het thema ‘food 
& technology’. Wij dachten dat wij 
niet echt binnen dit thema zouden 
passen, maar dit is schijnbaar toch 
wel, want we zijn niet voor niets 
genomineerd”, vertelt Jimmy. Hoe 
groot hij de kans acht om te win-
nen? “Lastig. Wij vinden het al een 
enorme eer dat wij genomineerd 
zijn. Als je naar het thema kijkt, 
denk ik niet meteen dat we kunnen 
winnen. Maar als je daarnaast de 
beoordelingscriteria erbij houdt, is 
het misschien toch weer wel moge-
lijk … We wachten rustig af.”

Verhoging leefbaarheid
Peter van der Tol is Streekmanager 
van De Peel en zit tevens in de or-
ganisatie van de Peeltrofee. “WiSH 
Outdoor heeft de leefbaarheid voor 
de jeugd in De Peel enorm ver-
hoogd. Het evenement zorgt ervoor 
dat De Peel nog meer op de kaart 
wordt gezet. Twee goede redenen 
om WiSH Outdoor kans te laten 
maken op de Peeltrofee 2014”, 
vertelt hij. Dat het thema ‘food 
& technology’ is, is volgens Peter 
geen probleem.  “Dat thema kun je 
toch wel aan WiSH Outdoor linken, 
omdat zij ook veelvuldig bezig zijn 
met technology.”

Uitreiking Peeltrofee
Jarenlang werd de trofee uitge-
reikt in Aarle-Rixtel bij De Brabantse 
Kluis. Zo ook vorig jaar tijdens het 
Weidegangsfeest. De Dorpsraad van 
Beek en Donk was toen één van de ge-
nomineerden. Helaas ging de prijs niet 
naar hen. Dit jaar vindt de uitreiking 
voor het eerst plaats op De Groene 
Campus in Helmond. De jury wordt 
onder andere vertegenwoordigd door 
gedeputeerde Yves de Boer. Woensdag 
rond 17.30 uur wordt bekend wie met 
de Peeltrofee 2014 naar huis gaat. De 
winnende organisatie ontvangt een 
kunstwerk, dit jaar ontworpen door 
Dirk Verberne uit Helenaveen. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
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Voor

Afgeslankt in 4 stappen!

Afslanken in 4 stappen
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen  

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

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

Na

WiSH Outdoor genomineerd voor Peeltrofee 2014 
“Dit is een groot compliment aan al onze vrijwilligers”

Lokale kaartverkoop van start
Morgen (vrijdag) gaat de 
lokale kaartverkoop van 

WiSH Outdoor van start. De 
verkooppunten kun je vinden 
op www.wishoutdoor.com. De 
kaartverkoop gaat hard. Vooral 

de zaterdag dreigt op korte 
termijn uitverkocht te raken. 
Nog geen kaartjes? Bestel ze 

dan snel!

Een archieffoto van WiSH Outdoor 2013 met daarop alle medewerkers/vrijwilligers 

Leerlingen van De Heindert verhuisd 
naar tijdelijk onderkomen

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aare-Rixtel- Basisschool ‘De Heindert’ 
heeft haar leerlingen verwelkomd op 
de nieuwe tijdelijke locatie aan de 
Lijsterstraat. In de tweede helft van 
2015 hopen ze op de oude stek aan de 
Schoolstraat terug te keren in een com-
pleet nieuw gebouw.

Van vroeger naar nu
In 1960 startte de toenmalige Josefschool 
in Aarle-Rixtel met alleen jongens in een 
nieuw gebouw. Dat pand werd in 1974 
uitgebreid, want vanaf dat toen waren 

ook meisjes welkom op de school. Dit 
oude gebouw wordt nu afgebroken. Op 
woensdag 14 mei is het noodgebouw 
voor de kinderen geopend. “Omdat 
het afscheid van het oude gebouw erg 
groots is gevierd, heeft de school ervoor 
gekozen om de opening erg ingetogen 
te houden”, aldus Marie-Louise Stevens, 
directeur van de school. “We hebben de 
kinderen het gebouw laten zien en zijn 
daarna zo snel mogelijk gewoon aan de 
slag gegaan. Voor de ouders hadden we 
een aparte bezichtigingstijd ingesteld, zo-
dat we onze eerste morgen zo efficiënt 
mogelijk konden gebruiken.”

Respect
Basisschool De Heindert is een school, die 
de nadruk legt op respectvol omgaan met 
elkaar en met materialen. “Wij zijn een 
groot voorstander van samenwerkend 
leren en proberen al heel vroeg de leer-
lingen samen tot een oplossing te laten 
komen”, vertelt Marie-Louise. “Dat re-
sulteert in het nakijken van elkaars werk 
en het bespreken van de gemaakte fou-
ten, natuurlijk aangepast aan de leeftijd 
van de kinderen.” De Heindert probeert 
voor de kinderen een zo aangenaam mo-
gelijk leerklimaat te realiseren met grote 
aandacht voor (cyber)pesten, waarvoor 
op dit moment een lerares, Chava van 
der Zanden, apart wordt geschoold. 
Met ‘21-century skills’ wil de school een 
nieuwe eeuw ingaan. Daarbij worden 
de leerlingen ondersteund door de mo-
dernste hulpmiddelen. Marie-Louise: “In 
het nieuwe gebouw kunnen de ruimtes 
flexibel worden ingedeeld en gebruikt. 
Dit is erg belangrijk voor de innovatieve 
manier van onderwijs met coöperatieve 
strategieën, die wij als school willen gaan 
bieden.”

Samen met anderen
In het nieuwe gebouw zullen behalve 
‘De Heindert’ ook openbare basisschool 
‘De Driehoek’, kinderopvang ‘Spring’ 
en tussenschoolse opvang ‘Fides’ wor-
den gevestigd. Alle gebouwen worden 

uitgevoerd in laagbouw, alleen het ge-
deelte van ‘De Heindert’ telt twee bouw-
lagen, het wordt een volledig gebouw 
voor acht groepen.

De vlag ging uit
Directeur Marie-Louise is erg blij met 
de mooie tijdelijke locatie midden in het 

groen. “De verkeerswerkgroep heeft 
ervoor gezorgd, dat de nieuwe weg 
naar school voor alle leerlingen veilig is. 
Daarnaast heeft de buurt de vlag uitge-
hangen bij onze opening, terwijl we op 
andere plaatsen in Aarle-Rixtel te maken 
kregen met veel bezwaren tegen onze 
komst.”
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Zaterdag 17 mei

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Frans Maas (jrgt), 
Tonnie Mennen-van Zon (mged), Hannij van 
Zutphen-Mennen, Jan van den Boom (mged), Hein 
en Miet Vogels-van den Heuvel en zonen Martien 
en Jan, Toon van de Wijdeven (mged), Rudi Ubben 
(verj), Grard en Dina van den Heuvel-van Uden 
kinderen en kleinkinderen.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  m.m.v. het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Dien Pennings – van 
der Cruijs (par.); 
Jan van den Bogaard (par./trouwdag); Jo 
Houben (verj.); Martien Dekkers (par.);
Nico Schooneveld; Tot welzijn van de parochie

Zondag 18 mei

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering 1e Communie m.m.v. Kinderkoor 
Intenties in deze viering voor: Pieter Francissen 
(jrgt), Overleden ouders Van de Elzen-Hoogenhoff 
en overleden familieleden, Johan en Clasine Bekx-
Vermeltfoort, Opa Cor de Groot en overleden fami-
lieleden, Oma van Ruud, Rochus Martens (mged), 
overleden familieleden Van Gerwen-Rooijakkers, 
Overleden familieleden Sabel-Veenstra, Opa 
Martien Dekkers (nms kleinzoon Daan), Leo 
Jansen en Carlo Vereijken-Smulders, Martien 
Meijers Piet en Riek Meijers, en voor een 25 jarig 
huwelijksfeest.

09.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 1e Communie m.m.v. kinderkoor
Intenties in deze viering voor: Miryam Vermeulen, Jacky 
Vereijken, Marinus van den Heuvel, Martien Dekkers, 
alle overleden overgrootouders van Isa Kluijtmans, en 
uit dankbaarheid voor een 100ste verjaardag.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
5e zondag van Pasen 
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Antoon van den 
Heuvel (par.); 
Overleden ouders van der Most – de Groot; 
Hans van Brug (verj.); Martien van der Linden; 
Overleden familie Verbakel – v. d. Zanden; 
Harrie Swinkels (verj./KBO); Adriaan Loomans 
(trouwdag);
Overleden ouders Vereijken – Verhagen (verj.); 
Klaas Verhagen (verj./ j. get.);
Jo Oude Wolbers (sterfdag);Voor  vervolgde chris-
tenen in Pakistan

11.15 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 1e Communie m.m.v. Kinderkoor 
Intenties in deze viering voor: Emmy van de 
Molengraaf-van Berlo, Miep Snepvangers Nick en 
Mike Snepvangers, Opa Willy van Vijfeijken, Nellie 
Swarts-van Dinter, Fria Flipsen-Jacobs, Dominique 
van Oorschot, en uit dankbaarheid voor een 100ste 
verjaardag.

11.15 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes 
Eucharistieviering 1e Communie
Intenties in deze viering voor: Cor Berkvens, Harrie, 
Crisjan en Pieter Aarts, Bart Donkers opa van 
Luuk, Wim en Tillij van Rooij, Albert en Annie van 
Vijfeijken en zoon John, Opa Arnold van Lankvelt, 
Bert en Nel van Nistelrooij-van de Wetering, Piet 

van Rooij opa van Bart en Jeroen van Rooij, Grard 
en Martina Verbakel-Bekx opa en oma van Jort.

Maandag 19 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 20 mei

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

19.30 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Mariaconcert van het Kamerkoor Sine Nomine o.l.v. 
Margot Pagels met Rob Rassaerts aan het orgel. 
Koorzang, sopraan- en orgelsolo’s en samenzang.

Woensdag 21 mei

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00  Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed
 
Donderdag 22 mei
Geen viering

Vrijdag 23 mei
Geen viering

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

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
17 - 23 mei 2014

Openluchtmis nabij de Sint Servatiuskapel

Mariaviering bij de Lourdesgrot

Gouden paar bij het Sint Antoniusgilde

Zoete Moeder van Den Bosch is 
Blauwe Schut gunstig gezind

Lieshout – In aanwezigheid van het 
St. Servatiusgilde wordt op zondag 
25 mei, nabij de Sint Servatiuskapel 
aan het Ginderdoor in Lieshout/
Mariahout een openluchtmis opgedra-
gen. Celebrant is pater A. Wester. De 
Eucharistieviering begint om 11.00 uur.
                       
De muzikale opluistering is in handen 
van blaaskapel ‘De Grottendorfer’ uit 

Mariahout. Intenties voor deze H.Mis 
kunnen worden opgegeven bij de heer P. 
v/d Burgt, Grensweg 2, Beek en Donk. 
Tel. 0413-209428. 

Een ieder is van harte welkom om deze 
Eucharistieviering bij te wonen. Bij onver-
hoopt slecht weer wordt deze opgedragen 
in het gebouw van Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus, tegenover de kapel.

Aarle-Rixtel – Missieklooster Heilig 
Bloed in Aarle-Rixtel nodigt belang-
stellenden uit voor een Mariaviering 
bij de Lourdesgrot in de tuin van het 
Missieklooster Heilig Bloed. 

De viering is op zondag 18 mei om 
15.00 uur. De kloostertuin is bereik-
baar via de Brabantse Kluis. De wan-
delroute via de stal volgen. Bij slecht 
weer wijken zij uit naar de kapel.

Beek en Donk - Het was groot feest 
bij familie Gevers aan de Grensweg 
op zaterdag 10 mei. Jan en Tonny 
vierden samen met de familie, 
vrienden en kennissen dat het vijftig 
jaar geleden was dat ze in het hu-
welijksbootje stapten. Ook het Sint 
Antoniusgilde, ook wel de ‘Gruun 
Schut’ genoemd, was uitgenodigd, 
want zowel Jan als Tonny zijn actief 
lid van het gilde.

Het feest begon naar oude gewoonte 
met een misviering, in de Beekse kerk. 
De lange tocht van de Grensweg naar 
de kerk legde het paar per koets af, 
heel toepasselijk, want Jan en Tonny 
zijn paardenliefhebbers. Jan was onder 
andere standaardrijder bij het gilde en 
werd destijds opgevolgd door hun zoon 
Joshy. Het laatste stuk van de tocht 
werd het paar begeleid door het gilde. 
De viering had een bijzonder karakter, 

het was een mis met drie heren, de vie-
ring gebeurde gedeeltelijk in het Engels, 
en het was een internationaal gezel-
schap dat de mis opdroeg. Het bestond 
uit Pastor Wester, de Aartsbisschop 
van Hyderabad, Thuma Bala en Father 
Antony, beiden uit India. Na de viering 
kregen Jan en Tonny Gevers veel lof 
voor het werk dat ze doen voor de min-
derbedeelden in India. Zo zijn ze met de 
Stichting Pandilla, bekend van de inza-
meling van kleding en schoenen, druk 

bezig met investeren in de verbete-
ring van het onderwijs en de verbete-
ring van de watervoorziening.

Tijdens de viering verzorgde het gilde 
de collecte en tijdens de consecratie 
werden de vlaggen geneigd. Na de 
viering zou voor de kerk de gebrui-
kelijke vendelgroet gebracht worden 
aan het paar, de geestelijkheid en de 
andere aanwezigen. Helaas hadden 

de weergoden besloten om het zo hard 
nodige regenwater juist nu neer te laten 
komen, en daar ook nog erg veel wind 
bij te doen. De groet kon dan ook niet 
door gaan en het bleef bij een groeps-
foto. Het gouden paar vertrok weer 
per koets, op het eerste deel begeleid 
door het gilde, naar de Grensweg. Daar 
werd het feest verder gevierd, het was 
een mooi feest, gezellig en druk. Zoon 
en gildebroeder Joshy Gevers bracht er 
toch nog de vendelgroet. 

Aarle-Rixtel - De meimaand is van 
oudsher de Mariamaand. Voor het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde betekent dit extra 
activiteiten voor haar patroonheilige. 
Na de processie in Aarle-Rixtel op de 
eerste zondag van mei, is het Gilde op 
Moederdag, geheel volgens traditie, ’s 
avonds aanwezig ter begeleiding van de 
bid-tocht in Den Bosch. 

Deze traditie stamt uit de jaren ‘60. Al die 
jaren is de Blauwe Schut aanwezig met 
de omgang door het centrum van ’s-Her-
togenbosch. Hoewel het de hele zondag 
heeft geregend en de vooruitzichten ook 
niet geweldig waren heeft Maria toch 
gezorgd voor droog weer tijdens de, een 
uur durende, processie. Niet voor niets 
is Maria de patrones van het gilde. Na 
binnenkomst in de Sint Jan kwam het 
hemelwater weer volop uit de hemel. 
Samen met de Bossche Schut werd in de 
prachtige kathedraal Maria bedankt voor 

haar goede zorgen en spraken ze onze 
gebeden uit voor onze overleden gilde-
broeders en zusters. Uiteraard werd on-
der het genot van een drankje (ook een 
traditie) nog nagenoten in de Smidse. 
Met een voldaan gevoel keerden de 
Blauwe gildebroeders rond de klok van 
23.00 uur weer huiswaarts. 

Lieshout - De geüniformeerde leden 
van het Sint Servatius Gilde waren za-
terdagmorgen om 10.30 uur al aanwe-
zig op het Gildeterrein aan de beemd-
kant, dit in verband met de jaarlijkse 
patroonviering. 13 mei is de sterfdag 
van Sint Servatius, Het Gilde viert deze 
sterfdag op de zaterdag het dichtst bij 
13 mei.

Om even over half elf stopte er een bus 
met 60 Duitse vrienden, waar het gilde 
al jaren een vriendschapsband mee 
heeft. Deze vriendschap is ontstaan 
door de huidige koning Ad Donkers 
en een Duitse collega. De dag begon 
met het gezamenlijk nuttigen van een 
heerlijk kopje koffie en een lekkere 
vlaai. Daarna ging het in optocht naar 
de Sint Servatius kerk, waar een hei-
lige mis werd opgedragen, die werd 

voorgegaan, door pastoor Wester. Na 
de mis moest pastoor Wester naar voor 
komen voor het in ontvangst nemen 
van de hernieuwde eed van trouw. 
Het weer was het Gilde toen nog goed 
gezind, want ze kwamen droog bij het 
Gildeterrein aan, waar de broodjes met 
koffie stonden te wachten. 

Na een gezellig uur in het paviljoen 
door te hebben gebracht, trok het Gilde 
met hun Duitse vrienden richting de 
Heuvel, naar de dorpspomp. Die pomp 
die in 1985 is gebouwd door enkele 
Gildebroeders, schenkt naast water bij 
gelegenheid ook bier. Dit was nu een 
mooie gelegenheid. Na een woordje 
van Burgemeester Ubachs vloeide het 
bier dan ook rijkelijk. Nadat het vat 
leeggedronken was trok men weer 
naar het paviljoen, waar de schietmast 

ondertussen in orde was gebracht, 
zodat er geschoten kon worden voor 
het begeerde wisselkruis. Stefan van 
Vegchel schoot met de kruisboog de 
gipsen vogel naar beneden. Ondanks 
het steeds slechter wordende weer 
genoot iedereen van de gezellige en 
sfeervolle dag.

Sint Servatius gilde Lieshout viert Patroonsdag

Ad Donkers met zijn Duitse collega

Gouden paar Sint Antonius Gilde

De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872
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Actuele  vacatures

• Het Repaircafé in Lieshout is 
op zoek naar vakmannen/vak-
vrouwen op het gebied van 
elektra, hout, meubels, speel-
goed, kledingreparatie, fi etsen. 

• ORO Woonvoorziening De 
Bleek is op zoek naar een 
bezoekvrijwilliger voor een 
mannelijke cliënt van middel-
bare leeftijd met een verstand-
elijke beperking.

• Korfbalvereniging Flamingo’s 
uit Mariahout is op zoek naar 
een voorzitter

• Zorgboogcentrum Zonnetij is 
op zoek naar ondersteuning 
voor hun eetpunt, voornamelijk 
voor op zondag van 11.30 tot 
13.30 uur.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: Michel Driessen
Vrijwilligerswerk: Voorzitter van 
voetbalclub ASV’33, voorzitter 
Oranjecomité Aarle-Rixtel.

Vader Thieu
“Dat ik vanaf 2003 voorzitter 
ben van ASV ’33, zou mijn vader 
geweldig hebben gevonden. He-
laas leeft hij niet meer, maar hij 
was een échte vrijwilliger van onze 
club en zat altijd bij de kassa”, ver-
telt Michel Driessen. “Het heeft er 
zeker toe bijgedragen dat ik voor 
ASV ‘33 koos.” Tot zijn  28e voet-
balde Michel actief, daarna werd hij 
scheidsrechter. Hij was ruim twaalf 
jaar bestuurslid van ‘Scheidsrech-
tersvereniging Helmond’ en hield 
zich bezig met spelregelkennis. 
Ook het terzijde staan van gemo-
lesteerde scheidsrechters behoorde 
tot zijn taak. “Ik wil graag mensen 
helpen. Sommige scheidsrechters 
waren wrakken en verdienden een 
stuk begeleiding als persoon en als 
scheidsrechter.”

Geen belasting, maar ontspan-
ning
Gemiddeld besteedt Michel zo’n 
vijftien tot twintig uur per week 
aan ASV’33. “Het vrijwilligerswerk 
bij ASV’33 is voor mij geen belast-
ing, maar ontspanning. Het leuk-
ste vind ik de omgang met mensen 
en het, als voorzitter, aanspreek-

punt zijn van de club. De drempel 
is laag hier. Het uitdragen van visie 
- respect is hierin een belangrijk 
woord voor ASV’33 - is belangrijk 
en óók de berusting dat je het niet 
voor iedereen goed kan doen.” Op 
de vraag hoelang hij nog voorzit-
ter wil zijn, antwoordt Michel: “Je 
moet toch tien jaar iets doen, om 
iets te bereiken. Zolang ik dingen 
kan toevoegen, ben ik met plezier 
voorzitter van onze club.”

Hond en kinderen
Geconcludeerd kan worden dat 
Michel door de hond en de kin-
deren in het vrijwilligerswerk is 
beland. Iets dat hij niet verwacht 
had. Al wandelend door Aarle-Rix-
tel werd hij rond ’85 gevraagd om 
penningmeester te worden van 
buurtvereniging ‘De Valkeniers’. 
Michel deed dat zo’n twintig jaar 
en hielp met het organiseren van 
buurtfeesten. Zoon Bart zorgde 
ervoor dat hij leider en trainer 
werd bij ASV’33 en toen dochter 
Daniëlla in 1994 jeugdprinses 
werd, rolde Michel automatisch 
carnavalsvereniging ‘De Gele Kiel-
en’ in. Dit deed hij elf jaar. Door 
ASV’33 kwam Michel tweeënhalf 
jaar geleden in het Oranjecomité 
van Aarle-Rixtel terecht. Gelukkig 
krijgt Michel alle ruimte van vrouw 
Henny om zich in te zetten voor 
al dit vrijwilligerswerk. Binnen-
kort komt kleinzoon Jurre (4) een 
proeftraining doen: “Ik hoop uit-
eraard dat hij voetballen erg leuk 
gaat vinden”, glundert Michel.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Profiteer nu van onze
MOVER & AIRCO

 ACTIE VOORDEEL WEKEN!

Geluidsoverlast
Een tweede punt van ergernis is, 
volgens de respondenten, geluids-
overlast. Blaffende honden mogen 
dan misschien niet bijten, maar de 
nachtrust wordt er niet beter van. 
Vooral als het baasje van huis is, kun-
nen de honden eindeloos doorgaan. 
Geluidsoverlast wordt echter niet al-
leen door de trouwe viervoeter ver-
oorzaakt. Ook hanen, vogels in vo-
lières en zelfs konijnen kunnen de 
nodige irritaties bij de buurman- of 
vrouw veroorzaken. 

Verantwoordelijk
Maar wie is er uiteindelijk verant-
woordelijk voor bovenstaande pro-
bleempunten? Voor velen geen las-
tige vraag. 82% van de respondenten 
zegt volmondig ‘de eigenaar’. Vooral 

in het geval van hondenpoep wordt 
het baasje hierop aangekeken, en dan 
met name wanneer een paar meter 
verder een prullenbak of uitlaatstrook 
te vinden is. In het geval van loslo-
pende katten is Laarbeek wat minder 
streng. Volgens hen weten veel eige-
naren niet dat hun kat wel eens een 
probleemgeval van anderen zou kun-
nen zijn en het beestje de hele dag 
binnenhouden is geen optie. 
Elf procent is van mening dat zowel 
de eigenaar als de gemeente verant-
woordelijk is over het blijvende hon-
denpoepprobleem. Woordvoerster 
van de gemeente, Linda Jacobs, vult 
deze mening aan: “Goede voorzie-
ningen zijn een basisvoorwaarde, 
maar mensen moeten wel bereid zijn 
om zelf de poep in een zakje te doen 
en in een prullenbak te deponeren.” 

Het opruimen en aanleggen van uit-
laatstroken is daarmee de verant-
woordelijkheid van de gemeente. Het 
opruimen van hondenpoep daarbui-
ten blijft echter de zaak van de eige-
naar. 

Wat nu?
Ondanks dat de gemeente een aantal 
maatregelen heeft getroffen wat be-
treft het hondenpoepbeleid, is er vol-
gens de enquête nog steeds werk aan 
de winkel. De gemeente is hiervan op 
de hoogte en wil samen met de dorps-
raden aan de slag om dit beleid te 
verbeteren. Aandacht voor de locaties 
van de uitlaatgebieden en voldoende 
prullenbakken bij uitlaatgebieden zijn 
hierbij punten van aandacht. Tevens 
komt dit onderwerp aan de orde in de 
Commissie Ruimtelijk Domein in juni.

Vervolg voorpagina

Inwoners van Laarbeek ergeren zich massaal aan hondenpoep

Wie kun je voor deze overlast 
verantwoordelijk stellen?

Ervaar je wel eens 
overlast door huisdieren?

82% Eigenaar
11% Gemeente & Eigenaar
07% Weet niet
00% gemeente

42% soms
38% Ja
19% nee
00% weet niet

49% Ja
50% Nee
01% Weet niet

Heb je last van 
hondenpoep in de gemeente?
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

30mei

W21 - Aanbiedingen gelden van maandag 19 mei t/m zaterdag 24 mei 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Kipfi let
kilo

7.49

4.99

Wagner
big pizza
alle soorten 

2 stuks à 420 gram
5.24-5.36

1.59

Bros, Nuts, KitKat, Chunky, 
Lion, Bros of Smarties mini’s

zak 190-250 gram
1.72-2.02

Campina Fruitmelk 
of Yomild
alle soorten

literpak
1.24

Palm speciale bier of Alfa edel  pils
krat 24 fl esjes à 25 cl of 

krat 24 fl esjes à 30 cl
13.75/15.59

Melkan kwark
alle soorten 

2 bekers à 450 gram
2.98-3.12

Noord Waarland
graskaas

deze week

Grilworst  
van onze versafdeling

naturel of met kaas
100 gram

1.39

0.99

Spa mineraalwater 
of bruisend

Marie Henriette, Barisart,
 bruisend & citroen of munt
4 fl essen à 1000/1500 ml.

3.64-4.52

Dash of Dreft 
wasmiddel

alle soorten Dash of 
Dreft vloeibaar

pak 1110-1200 gram, 
fl acon 1170-1360 ml

2.99
kilo 5.98

6.99

Markant
gemalen koffi e of 

espressobonen
roodmerk, cafeinevrij, 

regular of dark roast
pak 250/500 gram, 

zak 500 gram

3.39

Hollandse Asperges
AA kwaliteit

500 gram
3.99

Edet family 
toiletpapier

pak 32 rollen
11.20

OP=OP

9.99

1.09

4 fl essen

Bij aankoop van 2 stukken 50% korting.
2 stukken à 500 gram van 11.22 voor 5.61

1+1
GRATIS

2 stuks à 420 gram

3.00
kilo 3.57

2 STUKS

2.50
kilo 2.78

2 BEKERS

espressobonen
roodmerk, cafeinevrij, 

regular of dark roast
pak 250/500 gram, 

Bijvoorbeeld: gemalen rood-
merk kofi e (500 gram) 
van 3.90 voor 2.93

25%
KORTING

alle soorten Dash of 

pak 1110-1200 gram, 
fl acon 1170-1360 ml

Bij aankoop van 2 stuks 50% 
korting. Bijvoorbeeld: 
Dash poeder regular 
van 9.18 voor 4.59

1+1
GRATIS
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Miss communicatie
“Vind je me dik? Nee joh, natuurlijk 
niet schat!” is een passage die wat mij 
betreft de kern van de communicatie 
tussen man en vrouw raakt. De vrouw 
is onzeker. Toe aan bevestiging. De 
man geeft haar die bevestiging. 
Vaak uit zelfbescherming. Want 
durf je ja te zeggen, dan praat ze 
een week niet meer met je. Bij mij 
ontstaat verbazing over de compleet 
onlogische manier van doen en 
denken van een vrouw. Om het 
mannelijke ras te behoeden voor de 
bekende valkuilen besloot ik een klein 
vrouwenhandboek aan te leggen. 
Beschouw het als een E.H.B.C. 
(Eerste Hulp Bij Conversaties). Op 
deze manier probeer ik het mysterie 
rondom het vrouwelijke brein te 
ontrafelen. Laat ik starten op de 
favoriete locatie van de vrouw. Pas 
op mannen: “De keuken is zo klein” 
is gewoon een 
plat verzoek 
om de 
d u u r s t e 

makelaarscatalogus open te trekken 
en een groter huis te betrekken. 
“Als je niet met mij was, zou je dan 
verliefd kunnen worden op een 
type als Linda?”, nog zo’n valstrik. 
Trap ook hier niet in heren. Is je 
antwoord positief, dan kun je je 
potentiële huisje-boompje-beestje 
wel schudden. Ontken dus te allen 
tijde, ook al is Linda de hemel op 
aarde. Nog zoiets. Probeer je een 
keer de romanticus uit te hangen, 
reageert ze enigszins geïrriteerd met 
een zogenaamd compliment. “Wat 
ben je lief vandaag!” betekent niets 
meer dan “Denk je nou werkelijk 
alleen maar aan seks.” Tevergeefs, 
dit zogenaamde complimentje levert 
ons geen pluspunten op. De meest 
voorkomende: “Ik ben bijna klaar!” 
Oftewel, doe je jas maar weer uit 
want die eerste helft Champions 
League kun je nog wel afkijken. 
En ten slotte de meest pijnlijke van 
allemaal: “Je bent zo mannelijk!”. 
Dan doelt ze niet op je brede borstkas 
of je heldhaftige haantjesgedrag. 
Als ze die zin voorzichtig uitkraamt, 
moeten we ons platweg scheren en 
wat beter opfrissen. Dat je het effe 
(z)weet! Tot zover de beruchtste 
codes uit de taal van onze dames. 
Het kan wel eens de redding van je 
relatie betekenen. Mijns inziens dus 
een handboek om door een (trouw)
ringetje te halen. Gratis en (niet) 
voor niets! 

Joey van der Leemputten

COLUMNDrietal organiseert 
benefi etavond voor Oeganda

Redacteur: Louke Kreemers

Aarle-Rixtel - Rosalie Sprengers ging 
een jaar geleden vrijwilligerswerk 
doen in een weeshuis in Oeganda. 
De situatie daar greep haar zo erg aan 
dat ze dit jaar terug wil gaan, maar 
niet met lege handen. Daarom orga-
niseert ze samen met Rens Kruisbrink 
en Marjolein Meulendijks op 7 juni 
een benefietavond. 

Sponsoren
De benefietavond bestaat uit een vei-
ling en een loterij en sluit af met mu-
ziek en een drankje. “Twee uur lang 
kijken naar een veiling is wat saai, we 
wilden er echt een leuke avond van 
maken, zodat mensen ook blijven 
hangen en het leuk hebben”, vertelt 
Rosalie. “We merken wel dat het al 
een beetje gaat leven, we hebben al 
veel sponsoren op de lijst staan. Zij 
hebben allerlei spullen gedoneerd 
voor de veiling, zo hebben we al een 
fiets, gellak, etentjes en ga zo maar 
door.” Rens Kruisbrink vervolgt: 

“Ons project heet Aarle for Uganda 
en daarom hebben we er een beetje 
voor gekozen om vooral bedrijven 
uit Aarle-Rixtel te vragen om ons te 
sponsoren. We hebben ook wel wat 
sponsoren uit andere dorpen, maar de 
meeste komen toch uit Aarle-Rixtel.”

Naaimachines
Rosalie en Rens gaan in juli een maand 
naar Oeganda om daar opnieuw vrij-
willigerswerk te doen, maar ook om 
het geld te investeren. Rosalie vertelt: 
“We wilden daar niet aankomen met 
een zak geld, daar hebben die men-
sen niet zoveel aan. Ik heb vorig jaar 
gezien in wat voor armoede en hon-
ger de mensen leven. Je kan dan wel 
voedselpakketten meenemen, maar 
die raken op en zorgen er niet voor 
dat mensen voortaan geen honger 
meer hebben.” Het drietal gaat met 
het geld naaimachines kopen voor 
een klein dorpje in Oeganda. “Zo in-
vesteren we echt in de economie van 
het dorp en kunnen de vrouwen kle-
ding en lederwaren maken en zo een 

eigen inkomen opbouwen. Dat effect 
blijven ze daar veel langer ‘voelen’. 
We hopen daar heen te kunnen gaan 
met geld voor ongeveer tien naaima-
chines, maar elke machine extra is 
weer een vrouw meer aan het werk.”

Alles voor Uganda
Het idee van de benefietavond kwam 
heel spontaan ter sprake. “We had-
den onze tickets al geboekt en con-
tact gehad met de directrice van het 
weeshuis dat we weer vrijwilligers-
werk kwamen doen. Pas daarna be-
dachten we dit idee, zodat we niet 
met lege handen aankwamen”, ver-
telt Rosalie. “Ik wil benadrukken dat 
al het geld echt naar die naaimachines 
gaat, elke euro die we ophalen gaat 
naar Uganda. We zijn daar ook heel 
transparant in, iedereen kan alles vol-
gen op onze Facebookpagina: Aarle 
for Uganda.” 

De benefietavond vindt plaatst op 
7 juni bij Café de Vrienden in Aarle-
Rixtel. 

Rosalie Sprengers vorig jaar tijdens 
haar vrijwilligerswerk in Oetganda

De vrouwen in de village op de schoolbanken

Hendriks 
Dé Dierenwinkel

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Beau Beau kattenbak 
geurverdrijver per bus 
€ 2.95
Kattentoilet met 
deur deze week....
€ 8.95

Nieuw!!! Fresh Breath voor de hond zonder 
tandenpoetsen verdwijnen tandsteen en 
slechte adem binnen 30 dagen nu...... € 9.95

Proplan bij elke 3 
kilo verpakking nu...
6 euro kassakorting

4 800-grams Worsten 
voor de hond
€ 10.00

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

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!
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Jacques Kals 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Kim van der Ven

2. Rina van Zeeland

3. Mandy Verbeek
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
AFWASSEN

BLOEMEN

CADEAU

CHOCOLADE

DELICATESSE 

ETEN

FAMILIE

FEESTDAG

KLEDIJ

KINDEREN

KLUSSEN

KNUTSELEN

KOKEN

MOEDER

ONTBIJTJE

PARFUM

PUZZEL

REIZEN

TEKENING

UITGAAN

WAARDEBON

WIJN

ZONDAG

ZWEMMEN

Biologische zuivel is super lekker en super gezond! Of het nu gaat om magere of volle kwark (van koemelk of geiten-
melk), halfvolle of volle yoghurt (van koemelk of geitenmelk), melk (koemelk of geitenmelk), toetjes, slagroom.....het 
maakt niet uit: het is veel smaakvoller dan welke zuivel dan ook. Bovendien is biologisch zuivel puur natuur: de koeien of 
geiten grazen op weilanden die niet bewerkt zijn, maar waar de boer de natuur zijn gang laat gaan. Dat komt ten goede 
aan de kwaliteit en natuurlijk: de smaak!!!
Kom maar gauw naar ‘t Verswarenhuys want daar vindt u een groot assortiment biologisch zuivel. ‘t Verswarenhuys: 
eten van vandaag!

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Super lekker: biologische zuivel!

Prachtig klein hapje van asperge, ham en ei (10 stuks)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 3 plak beenham
• 3 eieren
• Mayonaise
• 2 el bieslook
• Peper en zout
• 4 st asperges
• 5 st krieltjes
• 0,5 dl witte wijnazijn
• 0,5 dl kippenbouillon 
• 1 dl zonnebloemolie
• ¼ tl mosterd
• 1 eidooier
• ¼ dl witte wijn
• 50 gr roomboter

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

Schil de krieltjes en kook ze beetgaar. Schil de asperges en snijd ze met 
een dunschiller in de lengte in dunne plakken van 1 à 2 mm. Meng 
voor de marinade de witte wijnazijn, kippenbouillon, zonnebloemolie 
en mosterd met een staafmixer en breng goed op smaak.  Leg de 
asperges in een bak en verdeel er de marinade over. Snijd de bieslook 
zeer fijn. Kook de eieren ± 8 minuten tot ze hard zijn. Pel de eieren en 
hak ze fijn. Breng de eieren op smaak met mayonaise, bieslook en pe-
per en zout. Leg een plak ham op een stuk folie en bedek deze met de 
repen uitgelekte aspergelinten. Verdeel er een beetje van het eimeng-
sel over en rol ze rustig op. Niet te hard anders loopt het aan de zij-
kanten eruit. Bewaar de rollen op kamertemperatuur. Klop de eidooier 
(au bain Marie) met de wijn tot een mooie gebonden saus. Voeg er 
beetje bij beetje een blokje boter aan toe en breng goed op smaak met 
peper en zout. Verdeel uit de hamrollen gelijke stukken en plaats deze 
op een mooi warm amuse bordje. Halveer de kriel en leg deze op het 
hamrolletje. Overgiet het geheel een klein beetje met de saus.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Easy

9 5 7 8

2 4 8 1 3

1 2 6

8 7 9 6 1

9 6 3

3 5 1 8 9

4 2 5

7 5 4 6 2

6 9 2 8

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

DELICATESSE ONTBIJTJE WAARDEBON
CHOCOLADE KNUTSELEN FEESTDAG
KINDEREN TEKENING AFWASSEN
FAMILIE BLOEMEN UITGAAN
KLUSSEN ZWEMMEN MOEDER
ZONDAG CADEAU PUZZEL
PARFUM KLEDIJ REIZEN
KOKEN WIJN ETEN

Zoek de 10 verschillen
ZONDAG: MOEDERDAG!
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De geur van asfalt, vers asfalt. Je houdt 
ervan, of je vindt het verschrikkelijk. Net 
als diesel. Toch wat anders als de geur 
van vers gebakken brood of van gemaaid 
gras. Maar asfalt, vers asfalt. Gedraaid 
uit de asfaltmachine en vlak gewalst als 
een smeuïge taartbodem. Één strakke, 
zwarte vlakte. Kaarsrecht.

Ik voel de warmte van het asfalt tegen 
mijn gezicht slaan en heb het gevoel dat 
de Vredestein-bandjes op mijn fiets niet 
bestand zijn tegen deze hitte. Toch maar 
even kijken. De ronkende asfaltmachine 
is al bijna aan het eind van de straat. In 
de verte staat de bak van de vrachtwa-
gen recht omhoog om de laatste rest-
jes asfalt om te kiepen. Erachteraan de 
walsen dansend over het asfalt en achter 
zich latend een nieuw stukje Oranjelaan. 
Knap staaltje werk.

Een aannemer met peper in zijn reet. 
Deze jongens jagen vooruit! Met man en 
macht wordt er gewerkt om de recon-
structie af te ronden. Team asfalt, een 
paar stratenmakers en hier en daar nog 
een paar mannetjes gehuld in het toe-
passelijk oranje. Een man of vijftien, min-
stens. Het oogt als een georganiseerde 
bende, nog net geen mierenhoop.

Alles wordt in gereedheid gebracht om-
dat we er straks weer zijn. Dan komen 
we hier dagelijks met honderden auto’s, 
busjes, lijnbussen en vrachtwagens voor-
bijgevlogen. Dan staan we weer tot half-
weg de Oranjelaan te wachten op de 
scheepvaart als de brug omhoog staat. 
En dan komt al dat schoolgaand fiets-
verkeer voorbij geploeterd, weer of geen 
weer. Een drukte die zo normaal lijkt, 
maar nu even niet. 

Nu de avond valt en de werkdag erop 
zit, rest een gapend straatbeeld op de 
Oranjelaan en fiets ik hier in m’n een-
tje over een nieuw plakkaat asfalt. De 
wereld lijkt even stil te staan. Waar zijn 
nu dan al die honderden, misschien wel 
duizenden voertuigen die hier dagelijks 
voorbijkomen? Toch niet thuis, zou je 
denken. Mensen uit de wijk en uit het 
dorp kennen de weg en schieten door 
De Beekse Akkers, via de tijdelijke bouw-
weg, het fietspad op. Maar voor het 
overgrote deel lijkt deze kink in de route 
naar het werk slechts een overkomelijke 
horde. Even weg uit de gewoonte. Vijf 
minuten minder lang snoozen voor dat 
blokje om. Vijf minuten eerder opstaan 
voor deze nieuwe weg.

De Oranjelaan. Vers van de pers en geen 
vuiltje aan de grond. Een zwarte loper 
met als middelpunt de rotonde, de kroon 
op het werk. Een toepasselijker cadeau 
hadden we onze koning op zijn eerste 
Koningsdag niet kunnen geven!

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Oranje boven

Professionele waaghalzerij tijdens 
spectaculaire stuntshow op Thibo-terrein

Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Wie van plan is om 
naar het bekende Monster Jam eve-
nement in het GelreDome in Arnhem 
te gaan, had afgelopen dinsdag een 
leuk voorproefje kunnen nemen 
in Beek en Donk. Naast de brutale 
Monster Trucks, was het Thibo-
terrein voor één avond ook even een 
speelplaats voor opgevoerde stunt-
auto’s, crossmotoren en quads. 

De spectaculaire show werd gebracht 
door het team van Stunt Movie 
Production, een familiebedrijf die 
met deze productie al tien jaar door 
heel Europa reist. Het zet de traditie 
van de ‘Original German Helldrivers 
Show’ voort, die werd opgericht in 
1967 door de grootvader van de 
huidige eigenaar en stuntman, Gino 
Winter. Samen met onder meer zijn 
zoon Peter, waagt hij zich aan de 
meest spectaculaire stunts en ma-
noeuvres om het publiek te entertai-
nen. En dat lukt hem best aardig…

Diversiteit aan stunts
Het stuntteam is van alle markten 
thuis. En niets is te gek. De show 
werd geopend met twee stuntau-
to’s die met hoge snelheid rakelings 
de slalom deden. Een andere stunt-
man, de ‘clown’ van het gezelschap, 
ging vervolgens nog op het dak van 
de auto liggen om het nog even iets 
spannender te maken. Vervolgens 
lieten vader en zoon een stunt zien 
waarbij zij ieder hun auto op één 
kant lieten rijden. Een echte klas-
sieker zoals we die kennen uit de 
James Bond film. Even later vroegen 
de heren stuntmannen nog vier vol-
wassen dames uit het publiek om 
bij hen in de auto te stappen voor 
een ritje op twee wielen. Het eerste 
gedeelte van de show werd afge-
sloten door zoon Peter, die met zijn 
crossmotor hoge sprongen maakte 
en door een brandend houten hek 
heen reed.    

Finale 
De show bouwde zich op naar de 
grote finale; het moment waarop de 
Monter Trucks met hun gigantische 

banden in actie zouden komen. 
Eerst volgden nog een aantal an-
dere spectaculaire manoeuvres, 
waaronder het stoere optreden van 
de jongste sterren van de show. 
Deze waaghalzen van vier en zeven 
jaar oud lieten met kunstjes op hun 
quad zien dat ze niet vies zijn van 
wat spannende actie. Wat volg-
den waren een aantal stunts met 
geprepareerde auto’s die meerdere 
malen over de kop vlogen. De cli-
max van de show was het optreden 
van de zeer luidruchtige Monster 
Trucks, die een aantal autowrak-
ken nog een kopje kleiner maakten. 
Lars uit Beek en Donk - een van 
de bijna 200 aanwezige toeschou-
wers - vond het allemaal prachtig. 
“De stunt met het vuur vond ik het 
gaafste”, was zijn reactie na afloop 
van de show. 

Mocht je deze show gemist heb-
ben en wil je hem graag zien: za-
terdag 17 mei strandt het spek-
takel neer in Eindhoven. Kijk op 
www.stuntmovieproduction.com
voor meer informatie.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
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T-Shirts - Blouses - Vesten
Alles met lange mouwen

25% 
korting

Smalleweg 45b  -  Beek en Donk  -  0492 - 46 25 89

*met uitzondering van jasjes

Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

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

*
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Vijftig moeders nemen Moederdagboeket in ontvangst

Elkerliek ziekenhuis biedt echografi e in gemeente Laarbeek

Beek en Donk - Vijftig moe-
ders zijn in de prijzen geval-
len bij de Moederdagactie van 
Winkeliersvereniging Piet van 
Thielplein. Zaterdag haalden de 
prijswinnaars deze boeketten op.

Moederdag is een dag om niet te 
vergeten. De winkeliersvereniging 
organiseerde daarom een actie van 
28 april tot en met 9 mei. Elke ko-
pende klant maakte kans op een 
mooi boeket. Het enige wat de klan-
ten hiervoor moesten doen, was de 

naam en het telefoonnummer ach-
terlaten.

Vrijdag kregen de prijswinnaars een 
telefoontje, waarna zaterdag de 
boeketten opgehaald werden. 

Beek en Donk - Inwoners van gemeen-
te Laarbeek kunnen vanaf maandag 19 
mei in Beek en Donk terecht voor het 
maken van een echo. Het gaat hierbij 
om echo’s die door de huisarts zijn 
aangevraagd. 

Het Elkerliek ziekenhuis is voortaan 
op maandagmiddag aanwezig in het 
Medische Centrum met een mobiel 
echoapparaat. Door deze nieuwe ser-
vice is een ritje naar Helmond voor de 
meeste echo’s niet meer nodig.

Peter Martens, manager Service-
centrum Huisartsen: ”Zo’n 80% van 
alle echo’s die door de huisarts worden 
aangevraagd, kunnen met een mobiel 
echoapparaat worden gemaakt. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om een echo 
om nierstenen vast te stellen. Inwoners 
van Laarbeek kunnen nu op maandag-
middag terecht  in Medisch Centrum 
Beek en Donk en hoeven niet meer 
naar het Elkerliek in Helmond.” 

Geert Oerlemans, huisarts in het 
Medisch Centrum licht toe: “De sa-
menwerking met het Elkerliek verloopt 
prima. Wij zijn blij dat we deze service 
dichtbij huis voor onze patiënten kun-
nen bieden. Onze patiënten kunnen nu 
in Laarbeek een echo laten maken en 
de uitslag krijgen ze weer via de eigen 
huisarts.” 

Het Medisch Centrum in Beek en Donk 
is te vinden aan de Burgemeester van 
der Weidenlaan 13.

De moeders die in de prijzen vielen

Moederdagviering voor 
Vrouwenbeweging

Willy van Osch schrijver van 
‘Lieshout buiten schot’

Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt haar leden uit voor 
de Moederdagviering op dinsdag 20 mei. 
Deze avond begint met een korte viering.

Hierna word de film ‘Het meisje met de 

bijtring’ gedraaid. Deze film is opge-
nomen in en rondom Beek en Donk. Er 
spelen ook Beek en Donkenaren in mee. 
Daarnaast is er een speciale gast aanwe-
zig. De avond wordt gehouden in Herberg 
’t Huukske en begint om 19.30 uur. 

Lieshout – Overal is te lezen dat het boek 
‘Lieshout buiten schot’ geschreven is 
door Jos Bekx. Zo ook vorige week in De 
MooiLaarbeekKrant. Dit klopt echter niet. 

Jos: “Het boek is geschreven door Willy 

van Osch. Overal staat dat ik dit geschre-
ven heb, maar dit is niet waar. Ik ben wel 
de initiatiefnemer hiervan en ik zorgde 
voor de verzameling van de feiten om-
trent het ongeluk, maar de schrijver ben 
ik niet. Alle eer daarvoor gaat naar Willy.”

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.
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Redacteur: Jac Babin

Deze week is het de beurt aan Leonore 
Mevis. Zij was tussen 1975 en 1980 
wijkverpleegkundige in Beek en Donk. 
Vanuit die functie was zij redelijk goed 
op de hoogte van wat er, op het ge-
bied van gezondheid, speelde achter 
menig Beek en Donkse voordeur. De 
MooiLaarbeekKrant zocht ‘zuster’ Me-
vis op in haar statige woning aan de 
Dr.Timmerslaan en keek met haar terug 
op haar werk binnen de gezondheids-
zorg van Beek en Donk.

Limburg
“Ik ben geboren in 1950 in Oirsbeek, 
Zuid-Limburg”, vertelt Leonore. “In het 
ziekenhuis van Sittard heb ik mijn op-
leiding tot A-verpleegkundige gedaan. 
Later ben ik gaan werken in het zieken-
huis in Breda. Hier heb ik mijn opleiding 
maatschappelijke gezondheidszorg ge-
noten. Na deze opleiding ben ik gaan 
solliciteren als wijkverpleegkundige.” 
Leonore zegt dat in die tijd, 1975, de 
banen als wijkverpleegkundige ‘voor 

het oprapen’ lagen. Ze solliciteerde op 
verschillende plaatsen. Uiteindelijk werd 
het Beek en Donk.

Samenwerkingsverband
In Beek en Donk was juist een samen-
werkingsverband van de grond aan 
het komen, waarbij de gehele eerste-
lijns zorg werd gebundeld. Huisartsen, 
wijkverpleging, maatschappelijk werk 
en gezinszorg, werkten voortaan mèt 
elkaar en niet nààst elkaar. “Dat model 
sprak me heel erg aan”, zegt Leonore. 
De keuze voor Beek en Donk was daar-
door niet moeilijk. “En ik heb er ook 
nooit spijt van gehad”, voegt ze er be-
slist aan toe.

De start als wijkzuster
Leonore was vooral werkzaam in Donk. 
Haar collega Maria van Baars vooral in 
Beek. Leonore zegt dat ze van haar col-
lega ontzettend veel steun ondervond. 
Samen verdeelden ze de weekend- en 
avonddiensten. Hun thuisbasis was het 
Wit Gele Kruisgebouw in de Nachte-
gaallaan. Van hieruit bezochten zij hun 
cliënten. Veel mensen denken dat een 
wijkzuster van alles bij zich heeft in haar 
koffertje. “Maar dat valt best mee”, 
lacht Leonore. “Alleen wat schrijfgerei 
en een schort, want we droegen in die 
tijd geen uniform.” 

Geen roeping
“Een baan in de zorg is geen roeping”, 
zegt Leonore. “Maar je moet het zelf 

wel echt willen.” Als wijkzuster werd 
Leonore geconfronteerd met het over-
lijden van cliënten. Op het sterfbed stel-
den cliënten talloze indringende levens-
vragen, die ook de wijkzuster niet kon 
beantwoorden. “Het klinkt raar”, zegt 
Leonore, “maar de dood was beslist niet 
de donkere kant van mijn beroep. Als 
wijkzuster kon ik tot op het allerlaatste 
moment iets voor mijn cliënten beteke-
nen. En dat gaf me een enorme voldoe-
ning.”

GGD Brabant Zuid-Oost
Rond 1980 verdwijnt het fenomeen van 
wijkzuster gedeeltelijk. De taak van de 
wijkzuster wordt overgenomen door een 
aantal specialisten. “Zelfs een wijkzuster 
kan geen duizendpoot zijn”, vertelt Leo- nore. Ze aanvaardt in mei 1980 een baan 

bij de GGD Brabant Zuid-Oost. Waar ze 
nu nog werkt. Haar werkzaamheden 
zijn gericht op jeugdigen van 12 tot en 
met 18 jaar. De zorgvragen zijn anders: 
genotsmiddelen, opvoedingsproblemen, 
seksuele voorlichting, pesten, voeding, 
stagnerende emotionele ontwikkeling. 
“Voorlopig dus nog genoeg te doen 
voor mij”, zegt ze glimlachend.

De toekomst van de zorg
“Ook nu is de zorg weer volop in be-
weging”, vertelt de oud-wijkzuster. 
Veel zorgtaken komen bij de gemeentes 
te liggen. De wijkzuster komt weer te-
rug, maar in een andere rol. “Mensen 
hoeven zich nog niet meteen zorgen te 
maken over die nieuwe opzet van de 
thuiszorg”, zegt Leonore bezwerend. 
“Gemeentes moeten de tijd krijgen om 
dit veranderingsproces goed op de rails 
te zetten. En voor mensen die tussen 
de wal en het schip terecht dreigen te 
komen, moet er een goed vangnet ko-
men.”

zegt Leonore. “Maar je moet het zelf kan geen duizendpoot zijn”, vertelt Leo-kan geen duizendpoot zijn”, vertelt Leo-

Luuk van den Bogert slaagt Cum laude voor verkeersdiploma 
Redacteur: Ria Tijssen
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Dit jaar deden 235 
kinderen uit de groepen 7 van de 
Laarbeekse basisscholen mee aan 
het verkeersexamen. Dit examen 
- bestaande uit zowel een the-
orie- als praktijkexamen - vond 
een paar weken geleden plaats. 
Dinsdag werden op een aantal 
scholen de verkeersdiploma’s uit-
gereikt. Op de overige basisscho-
len mogen de leerlingen vandaag 
de diploma’s in ontvangst nemen.  

Luuk van den Bogert (10), leerling 
van De Brukelum in Aarle-Rixtel, 
is de enige leerling in Laarbeek die 
cum laude geslaagd is. Luuk: “Ik 
had het niet verwacht, ik dacht dat 

er 2 meisjes waren die het beter 
hadden gedaan. De juf had aan 
de klas van tevoren wel vermeld 
dat er iemand was met 0 fou-
ten.” Luuk heeft 2 keer de route 
geoefend, soms twijfelde hij. De 
theorie oefende hij op de computer 

door nep-examens te maken. Is 
Luuk een voorbeeld voor de toe-
komst? Lachend antwoordt hij: “Ik 
ga proberen mij aan de regels te 
houden.”

Helaas zijn niet alle kinderen ge-
slaagd voor het praktijkexamen. Zij 
krijgen binnenkort een herkansing 
om het praktijkexamen alsnog te 
halen.

cum laude geslaagd is. Luuk: “Ik 
had het niet verwacht, ik dacht dat 

De leerlingen van groep 7 van De Brukelum namen 
dinsdagmiddag hun verkeersdiploma in ontvangst

Luuk van den Bogert wist als enige 

in Laarbeek Cum Laude te slagen
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opticien   -   audicien   -   optometrist

Grandioze heropeningskorting

15%*

Kom vrijdag 16 mei of zaterdag 17 mei een 
kijkje nemen in onze vernieuwde winkel 
en maak gebruik van dit unieke aanbod!

*Korting geldig op vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei 2014.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Van harte welkom!
Team Patrick Wetzel nodigt u van 
harte uit om de vernieuwde optiek-
winkel te bewonderen op vrijdag 16 
mei of zaterdag 17 mei aanstaande. 
Wij ontvangen u graag met een hap-
je en een drankje!

Frisse kleuren & een praktische indeling
Patrick Wetzel Opticien is klaar voor 
de toekomst! Na een grondige me-
tamorfose winkelt u voortaan in een 
eigentijdse en stijlvolle setting. In een 
oogopslag heeft u een goede indruk 
van het ruime assortiment. Door de 

lichte kleuren en praktische opstel-
ling krijgt u een ruimtelijk gevoel en 
winkelt u nog prettiger dan voor-
heen.

Professionele oogzorg:  via de OCT 
kijken we ín uw netvlieslagen
Bij Team Patrick Wetzel kunt u ver-
trouwen op professionele oogzorg. 
Nieuw in onze winkel is het OCT 
(Optical Coherence Tomography) 
apparaat. Met een OCT scan krij-
gen we inzicht in structuren in het 
oog, de oogzenuw en het netvlies. 
Eventuele afwijkingen zijn direct te 

traceren. Hiermee blijft vakkundige 
oogzorg door onze professionals ge-
garandeerd.

Maak uw look compleet
Of u kiest voor een trendy, tijdloos of 
speciaal montuur: u vindt bij Patrick 
Wetzel
Opticien de bril die uw look ver-
volmaakt. In ons assortiment treft 
u bekende merken als Rodenstock, 
Silhouette, Diesel, Ray-Ban en Dior. 
Met het oog op het lenteweer en 
de naderende zomer heeft u tevens 
de keus uit een gevarieerd aanbod 

van modieuze, sportieve en elegante 
zonnebrillen. Desgewenst verkrijg-
baar op sterkte.

Klaar voor de toekomst
Ambitieus, energiek en enthousiast 
staat ons team voor u klaar in de 
vernieuwde optiekwinkel. Om u te 
voorzien van passend en deskundig 
oogadvies. Advisering over oogzorg, 
contactlenzen en de nieuwste mon-
turen en brillenglazen is onze tweede 
natuur. We ontvangen u met plezier 
in onze stijlvolle winkel!

Heropening Patrick Wetzel Opticien 
vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei

Piet van Thielplein 17, Beek en Donk      0492 - 450 693      www.patrickwetzel.nl      info@patrickwetzel.nl
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

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:
Koen van der Zanden

TE KOOP GEVRAAGD: 
WOONHUIS IN AARLE-RIXTEL

Richtprijs €175.000,-

Serieuze aanbiedingen, alleen schriftelijk aan:
Stephan, Torenakkerweg 2a, 5735 GB Aarle-Rixtel

Bedrijfsruimte te huur
• Voor een praktijk en/of werkatelier
• Oppervlakte 190 m2

• Incl. 2 toiletten en garderobe
• Intern kantoor met airco
• Dubbele achterdeuren
• Elektrische screen voor de grote ramen
• CV radiatoren verwarming in werkplaats
• Stroom 220/380 en Water en Licht

Het pand is per direct beschikbaar.
Aantrekkelijk geprijsd
Beekerheide 25, 5741 HB in Beek en Donk
Telefonische inl.: 0492-464578 of 06-51067167

Fred en Trudy van Loon woonden in 
Laarbeek (Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk) in 2008 emigreerden ze naar 
Lofer, Oostenrijk. Daar verhuren ze 
appartementen.

Van Laarbekenaar tot gediplomeerd 
bergwandelgids

Vele wandelpaden en klettersteigen 
brengen steeds meer mensen naar 
de toppen van de bergen. De vraag 
is: waarom? Stap voor stap, in uiter-
ste concentratie, naar het einddoel: 
“das Gipfelkreuz” (hoogste punt van 
een berg). De spieren doen pijn en 
het zweet druppelt van het voor-
hoofd. Wat bezielt de mensen toch 
om steeds vaker bergen te gaan be-
klimmen!
Het bergwandelen en bergbeklim-
men heeft zich de laatste jaren tot 
een sterke toeristische tak ontwik-
keld. Maar dient de berg alleen voor 
ontspanning en tijdverdrijf of zit er 
meer achter? Om de dagelijkse druk-
te en stress enigszins te ontvluchten, 
zoekt de mens steeds meer de uitda-
ging om het uiterste van het lichaam 
te vragen en daarbij de lat steeds 
hoger te leggen. Wie de `verslaving` 
tot bergbeklimmen bij zichzelf heeft 

ontdekt, weet precies wat met deze 
woorden bedoeld wordt.
Het is deze confrontatie met je ei-
gen ‘ik’, die het bergbeklimmen voor 
velen zo bijzonder maakt. Daag je 
lichaam uit: vermoeid of bijna uitge-
put van een moordende klim en met 
volle concentratie nemen de gedach-
ten eindelijk de vrije loop. Problemen 
lossen op, hersenblokkades verande-
ren zich in creativiteit. Het bewustzijn 
versterkt zich en het echt belangrijke 
komt naar voren. In plaats van de 
weg met de minste weerstand, zoekt 
de mens weer de uitdaging en wil dit 
ook voelen. Wie de tijd neemt om 
zelf gestelde horden te overwinnen, 
zal deze euforische momenten ook 
kunnen vertalen naar het dagelijkse 
leven. Het gaat bij het bergbeklim-
men niet alleen om de hoogtemeters 
of een recordtijd, belangrijker is het 
aanwakkeren van het zelfbesef.
Ik praat hierbij niet alleen uit eigen 
ervaring, ik hoor het ook vaak van 
gasten. Tijdens een flinke bergwan-
deling, die het uiterste van het li-
chaam vraagt, worden dagelijkse be-
slommeringen naar de achtergrond 
verdrongen en lijkt de ‘geest’ vrij van 
alle druk en stress.
We wonen intussen bijna zes jaar in 
Oostenrijk en we krijgen steeds meer 
jaarlijks terugkerende gasten, die on-
der andere komen voor deze ‘lekkere 
zware’ bergtochten. Dit is precies de 
reden dat ik hiermee iets meer wilde 
doen.
Na een pittige cursus mag ik me in-
tussen ‘Staatlich geprüfter Bergwan-
derführer’ noemen. Dit betekent zo-
veel als een door het land Oostenrijk 

erkend gediplomeerde bergwan-
delgids. In Oostenrijk wordt hierop 
erg veel nadruk gelegd, omdat deze 
‘Bergwanderführer’ op een veilige en  
verantwoorde manier de gasten echt 
kan laten genieten van het schitte-
rende Oostenrijkse berglandschap. 
Gediplomeerde bergwandelgidsen 
zijn er enkele duizenden in heel Oos-
tenrijk, maar er zullen maar weinig 
Nederlanders tussen zitten.
De laatste jaren organiseerden we 
voor onze gasten in elke categorie 
erg gevarieerde wandeltochten. Voor 
wie ontspannend wil genieten van 
de alpenweides en het mooie land-
schap of juist voor degenen die het 
hoofd leeg willen maken. Zij gaan 
daarbij geen uitdaging uit de weg en 
voor al onze gasten zorgen wij voor 
de juiste wandeling.
Met het behalen van het diploma 
en de opgedane kennis, wil ik deze 
wandelingen nog beter verzorgen, 
zodat onze gasten op een sportieve 
manier optimaal kunnen genieten 
van onze schitterende omgeving. 
Voor onze gasten zijn deze begeleide 
wandelingen natuurlijk gratis.

Fred en Trudy van Loon.
Appartements Schmidsendl, Lofer.
www.schmidsendl-lofer.com

Luchtpost

OOSTENRIJK

MOOI IN CONTACT
Ik ben een leuke, vlotte weduwe  van 51 en 
ben op zoek naar een leuke vlotte man van 
dezelfde leeftijd, waar ik de rest van mijn lev-
en mee wil delen. Brief onder nummer 1505, 
Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk.

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

 

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

GEVONDEN
Twee tuinstoelen gevonden die bij ons in de voor-
tuin zijn gezet. Wie mist ze? Tel: 0492-461130

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalennebanken, elektronica, 
fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood etc. 
OHD Tel. 06-11070700

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

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

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

Blikjes, oud ijzer, tv’s of andere elektronische ap-
paraten kunt u inleveren op het voor u bekende 
adres. Tel: 06-10055422 of h6.sjaak@gmail.com 

Oude vloerbedekking gevraagd voor de zeskamp 
van KPJ Beek en Donk. Tel. 0657311035

Spaarkaarten, foto’s van bloemen en vlinders. 
alles is welkom. Tel. 06-12857025

OVERIG
Garageverkoop op zaterdag 17 mei van 
11.00 - 15.00 uur, Dorpsstraat 91 te 
Lieshout met kleding, woonaccessoires, etc.

TE HUUR
Gerenoveerde loods met opp. 200m2 voor opslag. 
Ruimte is voorzien van (kracht)stroom, toilet en 
water. Voor bezichtiging bel naar 06-14192463

(Vakantie)woning aan de Hei 47, Maria-
hout. Voor meer informatie of bezichtiging 
graag contact opnemen met 06-12155295

Luxe prive camper te huur 4 vaste slaap-
plaatsen. Beschikbaar vanaf 10 mei. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Te koop nette garagebox in Lieshout. Komt in 
Juni beschikbaar. Tel. 06-20505029

Zwarte G-Star herenzomerjas maat L €40.00. Div 
andere G-Star kleding va €7,50. Tel: 0499-423337

Zonnehemel met 12 lampen, in goede staat. 
Prijs €20,00. Tel. 0492-461130

Hondenmand voor aan stuur met kliksysteem 
z.g.a.n. €60,00. Tel. 0492-4611875

Materiaal voor pergamano techniek af te halen 
voor €25,00 Tel. 0492-4611875

Autostoel Maxi Cosi Priori voor kindjes vanaf 
8mnd.tot 4 jaar. In uitstekende staat €35,00. 
Tel. 06-30936291

Babybedje met verstelbare bodem. Compleet 
met mooi matras, lakentjes en katoenen de-
ken. Alles is schoon. €50,00. Tel. 06-30936291

Prachtige massief kersenhouten kast. afm. h.130 
x br.105 x d.55 cm 2 deuren, 1 klep. €150,00. 
mail voor foto: stuurnaarmandy@hotmail.com

Dames- en herenfi ets ‘Gazelle medeo excel-
lent’. 24 versnellingen (3x8). Dames 28 Inch, 
hoogte 49. Heren 28 Inch, hoogte 53. In zeer 
goede staat. €700,00. Tel. 06-26802984

VACATURES
Zelfstandige hulp gevraagd in de huishouding, be-
trouwbaar en nauwkeurig voor alle voorkomende 
werkzaamheden. 2 halve dagen per week leeftijd 
vanaf + 40 jaar. Brieven o.v.v. Nr 1605 De Mooi-Laar-
beekKrant, Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk

Gevraagd: Hulp bij tuin- en andere onderhouds-
werkzaamheden. Bel 06-10978985

VERLOREN
Hoorapparaat verloren op woensdag 23 april 
in Beek en Donk, van het merk Phonak. Reac-
ties via 0492-461581 of 06-10798724

Donkerblauwe kinderjas (merk R95th) met ( 
geruite binnen voering) capuchon verloren in 
Aarle-Rixtel. Graag terugbezorgen bij Ralph 
Verleisdonk, tel. 06-20185621

Zwarte Mexx bril in de nacht van zaterdag op 
zondag in Lieshout verloren. Zou de vinder 
contact willen opnemen via: Tel. 06-42528531

Portemonnee kwijtgeraakt met o.a. rijbewijs 
en trouwring erin. Gaarne deze retour in de 
brievenbus van het gemeentehuis Laarbeek.

Zwarte Mexx bril in de nacht van zater-
dag op zondag in Lieshout verloren. Zou 
de vinder contact willen opnemen via: 
Tel. 06-42528531

Karel jr. 
profi ciat!

Gefeliciteerd
Daan!

Geboren op 11 mei 2014 

Saar 

Dochter van Emmeliek Bouwmans 
en Patrick Scheepers

Hemelrijk 6, 5737 HD Lieshout

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

Heuvelplein 3
5741 JH  Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

Saar

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

VOEDING & LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

AFSLANKEN?
GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK
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Boekenmarkt ’t Hof van Liessent

Muzikaal begin van Moederdag in 
Mariahout

Lieshout - De heemkundekring ’t Hof 
van Liessent houdt op zaterdag 24 
mei een boeken – platen en bidprent-
jesmarkt. De markt wordt gehouden 
in het Dorpshuis te Lieshout. Voor de 
eigen leden is de markt geopend van 
10.00 tot 12.00 uur.

Na de middag is de markt geopend 
van 13.00 tot 16.00 uur, dan is de 
markt voor iedereen te bezoeken. Er is 
een uitgebreide collectie van boeken, 
platen en prentjes. De bidprentjes zijn 
van veel overleden mensen uit de om-
geving.

Mariahout - Moederdag in Mariahout 
begon afgelopen zondag vroeg en mu-
zikaal. Vanaf 6.00 uur trok Harmonie 
St. Caecilia door de straten vanwege 
het jaarlijkse dauwtrappen.  

Traditioneel is het dauwtrappen op de 
eerste zondag van mei, maar vanwege 
dodenherdenking werd het een week 
verschoven. Volgend jaar trapt St. 
Caecilia dauw in Lieshout.

Werkgroepen ontwikkelingssamenwerking 
presenteren zich tijdens MuziektuinPodium

Laarbeek - Stichting Platform 
Wereldhulp Laarbeek biedt op 18 mei 
de Laarbeekse werkgroepen ontwik-
kelingssamenwerking de mogelijk-
heid zich in de muziektuin tijdens het 
MuziektuinPodium aan u te presente-
ren. 

In het verleden organiseerde Stichting 
Platform Wereldhulp Laarbeek jaar-
lijks op de eerste zondag van juni in 
dezelfde tuin te Beek en Donk het 
Festival Solidariteit. Door gebrek aan 

belangstelling heeft de organisatie 
deze activiteit helaas moeten sta-
ken. Nu de muziektuin weer bruist 
van activiteiten dankzij de Stichting 
MuziektuinPodium, wil het Platform 
daar graag op inhaken. Het Platform 
kan de werkgroepen deze moge-
lijkheid bieden dankzij bereidwil-
lige medewerking van de Stichting 
MuziektuinPodium. 

Het Platform zet zich in om het draag-
vlak voor ontwikkelingssamenwerking 

binnen de gemeente Laarbeek in de 
meest brede zin van het woord te 
verbreden en te versterken. Deze 
doelstelling probeert de stichting te 
verwezenlijken door gerichte infor-
matie te verstrekken door middel van 
voorlichtings- en vormingsactiviteiten 
en het opstarten en ondersteunen van 
werkgroepen ontwikkelingsprojecten. 
Ter ondersteuning van het werk van 
de stichting ontvangt deze jaarlijks een 
substantieel subsidiebedrag van de ge-
meente Laarbeek. 

Mooi UIT in Laarbeek

Voor informatie: www.landgoeddenheikant.nl

Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel     0492 - 550 871 

• Vriendengroepen     • Personeelsfeesten
• Familie uitjes en andere gezamelijke activiteiten

NIEUW

Swing Trike

Fun & Sensatie

Werkgroep Ontwikkelingswerk

Harmonie St. Caecilia
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

599.00

29.99

24.99

1.19
v   van 1.29

1.19
v   van 1.29

0.79
v   van 0.89

2.89
v   van 2.99

2.29
v   van 2.39

0.65
v   van 0.69

9.99

2.19

40 CM 50 CM

18 STELEN 12 STELEN

33.5 CM HOOG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vers & voordelig!

Rozen
Per bos

Vanaf woensdag 14-05-2014

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

750 g

Ontbijtgranen

250 g

Krokante toast

450 g

Appelstroop

100 g

Kaasrolletjes

900 g

Krokante 
muesli

125-150 g

Paté

Asperge-
pan

Notebook 17.3"
-  Intel Core i5-4200M processor,

2.5 GHz, met 3 MB Smart Cache
- 4 GB werkgeheugen

Bloempot met LED
Tosti-
apparaat

Voor de 25e keer Fietste Meetocht 

Beek en Donk - Voor de 25e keer organiseert 
de Werkgroep Ontwikkelingsprojecten de 
Fietste Meetocht op 2e Pinksterdag, maan-
dag 9 juni, in Beek en Donk. Dit is een fiet-
stocht voor het hele gezin van 30 of 40 km. 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,00.  De tocht 
gaat dit jaar naar Boekel, met onderweg een 
tweetal stop- en rustplaatsen, waar voor 
een natje en een droogje gezorgd wordt. 

De start is om 11.00 uur bij de blokhut 
van de Scouting. (achter Kindcentrum De 
Raagten). Tot 13.00 uur kan hier gestart 
worden. Speciaal vanwege de 25e Fietste 
Meetocht  gaat de opbrengst naar 2 projec-
ten. Het ene project waarvoor de tocht gere-
den wordt, is van de stichting Ahlus-Suffah 
School Brufut in Gambia, Afrika. Dit pro-
ject is ingediend door dhr. Cees Huijbregts. 
Hij was 25 jaar geleden initiatiefnemer van 
de Werkgroep Ontwikkelingsprojecten en 
heeft de jaarlijkse Fietste Meetocht ruim 
20 jaar mede georganiseerd. Het project in 
Gambia heeft als belangrijkste doel om on-
derwijs te realiseren. Het project is opgezet 
door Jan en Marianne van Erp uit veghel. 
Tijdens de vakantie van Jan en zijn gezin in 
Gambia werden ze geconfronteerd met de 
problemen van de bouw van een basisschool 
in Brufut, een dorp in Gambia. Jan en zijn 
vrouw Marianne besloten daarop om ieder 
jaar 4 tot 6 weken naar dit Gambiaans dorp 
te gaan om met de bouw van de basisschool 
te helpen. Alles wordt gecontroleerd door de 
‘Stichting Ahlus Suffah School’ te Veghel. 

Het andere project dat de werkgroep finan-
cieel wil ondersteunen is ingediend door 
Toos Verbruggen en Frank Coolen. Al bijna 
25 jaar heeft Toos contact met scholen in 
Namibië. Omdat het onderwijs op een laag 
niveau staat geeft zij hier ondersteuning 
aan in de breedste zin van het woord. In 
Namibië, een Afrikaans land dat ligt ten 
noorden van Zuid-Afrika, zijn speeltoestel-
len een echte attractie. Er zijn maar weinig 
scholen die speeltoestellen hebben. Daar 
wil de ‘Stichting Connected to Namibia’, 
Toos’ stichting, verandering in brengen. 
Met de opbrengst van de Fietste Meetocht 
op 2e Pinksterdag wil de stichting voor een 
school in Warmquelle speeltoestellen laten 
plaatsen. De toestellen worden in Namibië 
gemaakt hetgeen ook goed is voor de 
werkgelegenheid. Het plaatsen van deze 
toestellen wordt gedaan door de mensen 
van Warmquelle. Fietst u ook mee? Namens 
de kinderen van Brufut en Warmquelle be-
dankt.

Vooraf kan de 30 en 40 km routebe-
schrijving opgehaald worden bij Frank 
Coolen, Schoolstraat 44, tel. 0492-
463933. De Stichting Werkgroep 
Ontwikkelingsprojecten stopt na 25 
jaar met het organiseren van de Fietste 
Meetocht in deze vorm. Hoe de organisa-
tie volgend jaar voortgezet wordt, is op dit 
moment nog niet duidelijk. Te zijner tijd zal 
u daar meer over geïnformeerd worden.
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Mooi op leef tijd

Word donateur van de 
Omroep Kontakt vriendenclub.

 
Een groot aantal mensen ging u al voor.

Mede dankzij uw deelname aan de 
vriendenclub kan Omroep Kontakt u het 

dagelijkse nieuws blijven brengen.
 

Voor slechts €7,50 bent u al lid.
Meld u ook snel aan!

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

KBO Lieshout actief in het voorjaar

Dagboottocht Biesbosch Zonnebloem Beek en Donk

Kleinschalig wonen voor dementerenden
Lieshout - KBO Lieshout houdt in het voorjaar nog 
een aantal activiteiten. De KBO staat met een kraam 
op de braderie in Lieshout, brengt een bezoek aan 
de tomatenkwekerij en gaat gezamenlijk uiteten. 

Tomatenkwekerij
Op woensdag 21 mei kunnen KBO leden alles te 
weten komen over het kweken van TastyTom to-
maten. Om half twee vertrekken de deelnemers per 
auto vanaf het grote parkeerterrein bij het Dorpshuis 
in Lieshout naar de kwekerij van Vereijken aan de 
Peeldijk in Beek en Donk. Wie mee wil rijden kan dat 
laten weten bij de Inloop. De kosten voor meerijden 
zijn €1,00. Fietsers vertrekken om kwart over een, 
ook vanaf het parkeerterrein.

KBO Lieshout op braderie
Tweede pinksterdag, 9 juni is de traditionele braderie 
in Lieshout. De KBO afdeling is met een kraam aan-
wezig. Ook de KBO jeu de boules club is van de par-
tij. Leden van deze club gaan pannenkoeken bakken 
die voor €1,00 per stuk te koop zijn. KBO Lieshout 
geeft u op deze dag informatie over de vereniging. 

Welke activiteiten zijn er? Wat 
doet de vereniging aan het be-
hartigen van de seniorenbelangen? En welke voor-
delen zijn er allemaal bij een lidmaatschap? Neem 
eens een kijkje in de kraam van KBO Lieshout.

Samen uit eten op 24 juni
Op dinsdag 24 juni gaat KBO Lieshout weer samen 
uit eten. Om 18.00 uur worden de gasten verwacht 
bij Wokrestaurant Mandarin in Mariahout. Ga gezel-
lig mee, maak een praatje terwijl u bij de bakplaat 
wacht en geniet van zelfgekozen gerechten. De kos-
ten zijn €16,00 per persoon. Daar is een consumptie 
bij inbegrepen. Heeft u geen vervoer? Geen nood, 
meld het bij de Inloop, vervoer wordt dan geregeld. 

Inloop
Bij de Inloop kunt u terecht om u op te geven voor 
activiteiten, met vragen en ideeën, of zomaar voor 
de gezelligheid. Iedere dinsdagochtend van 10.00 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Sinds de 
zomerklok is er ook elke dinsdagavond een Inloop 
van 19.00 tot 20.00 uur. Loop gewoon eens binnen.

Beek en Donk – De Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk heeft maandag 12 mei een dagboot-
tocht gemaakt in de Biesbosch. De dag begon 
vroeg, tussen 08.00 en 08.45 werd men opge-
haald door de bus op het Piet van Thielplein, bij 
bejaardencentrum de Regt en bij de Michaëlkerk 
in Beek. 

Na een voorspoedige reis kwamen zij om 10.00 
uur aan in Drimmelen. Ze hadden allemaal een 
goed plaatsje op de boot en waren in afwach-
ting van de afvaart. Om 11.00 uur was het zover, 
de stemming zat er na een kopje koffie of thee 
met een schijfje cake goed in, mede ook door het 
optreden van de muziekgroep De Vrolijke Vijf uit 
Mariahout. Vanuit Drimmelen stak het gezelschap 
de Biesbosch over naar Werkendam en via  een 
klein sluisje kwamen ze op de Nieuwe Merwede. 
Al varende kregen ze een heerlijke maaltijd voor-
geschoteld die bestond uit: soep, gevulde kipfilet 

met frietjes, appelmoes en groenten en een heer-
lijk toetje.

Intussen hadden zij uitzicht op de plaat-
sen Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht en 
Dordrecht. Via het Hollandsch Diep voeren ze 
onder de Moerdijkbruggen door en via de Amer 
ging men weer terug naar Drimmelen. De koffie 
met een snackje werd genuttigd en er was een 
loterij met mooie prijzen. Het weer was ondertus-
sen niet zo best, het klaarde later op zodat men 
toch nog met mooi weer af kon meren.

Van het weer hebben de mensen zich niet veel 
aangetrokken, want vanaf het begin zat de stem-
ming er goed in, de sfeer was prima en de ver-
zorging perfect. Kortom een dag om niet te ver-
geten. Iedereen had volop genoten. Na weer een 
voorspoedige reis en een broodje voor onderweg 
keerde iedereen rond 19.00 uur huiswaarts.

Lieshout – De Zorgboog is momenteel bezig met 
de verbouwing van het Franciscushof in Lieshout. 
Na de verbouwing is er een nieuwe afdeling 
‘kleinschalig wonen’ voor dementerenden. Zowel 
voor de Zorgboog als voor de cliënten en hun 
familie een fijne tegemoetkoming, waardoor de 
dementerenden kunnen blijven wonen in een ver-
trouwde omgeving.

Om de nieuwe afdeling zo aangenaam mogelijk 
te maken voor de cliënten, wordt er een tuin aan-
gelegd die helemaal is afgestemd op de cliënten 
die er gaan wonen. Een van hun wensen is een 
kweektafel, waar je zittend aan kunt werken. Ook 
fruitbomen en een groente/kruidentuintje zijn zeer 
gewenst. De bedoeling is om rustige plekjes in de 
tuin te creëren, waar je ongestoord (met familie) 
kan zitten. Ook moeten er prikkels van de tuin 
uitgaan die de beleving en verbeelding van de cli-
enten stimuleren. Hierbij wordt gedacht aan een 
kunstwerk, een waterpartij of een kippenhok met 

ren. Daarbij moet er wel rekening gehouden wor-
den met bepaalde veiligheidseisen. De tuinstoelen 
moeten stevig en veilig zijn en de tuinpaden moe-
ten begaanbaar zijn voor rolstoel- en rollatorge-
bruikers.  

In mei wordt er gestart met een ‘klavertje 4’ actie: 
Uw geluk – Ons geluk! Hiervoor wordt de straat 
opgegaan om een ‘klavertje 4’ kweeksetje te koop 
aan te bieden voor €5,00 per stuk. Deze ‘klavertjes 
4’ zijn ook te koop tijdens de inloop van de KBO 
en bij DIO Mark, Bloemend en Something Els in 
Lieshout.

Op zondag 1 juni tussen 14.00 en 17.00 uur 
is er een sponsormiddag in de Hofkamer van 
Franciscushof, waar u nummers kunt kopen voor 
het Rad van Fortuin. Hiermee kunt u ook diverse 
prijzen winnen. De muziek tijdens deze dag wordt 
verzorgt door het seniorenorkest van Harmonie St. 
Caecilia Lieshout. Iedereen is van harte welkom. 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Wie kent deze familie nog?  
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@mooilaar-
beek.nl of telefonisch via 06-51978426. 
Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

De foto van vorige week is helaas door 
niemand geraden. Op de foto stonden 
Huub Barten en Wim Sterken. De foto is 
gemaakt achter de Lindelaan in Beek en 
Donk, bij de Goorloop.

Historische beelden

Wie kent deze familie nog?  

Mooi Dier

Op zoek...
Bij ons in de opvang komen via de 
dierenambulance regelmatig knaagdieren 
terecht die gevonden zijn op straat. Of ze 
bij hun vorige eigenaar ontsnapt zijn, of 
gedumpt op straat door een baasje waar 
het diertje niet meer gewenst was, laten 
we maar even in het midden. Fretje Piotr 
en ratje Ozzy zijn beide (maar niet samen)  op zoek 
naar een baasje waar ze een blijvend en liefdevol thuis 
krijgen. Fret Piotr is een klein, lief en speels dametje. 
Ratje Ozzy is een mannetje dat graag gezellig bij je op 
je schouder zit.

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

Naam:        Piotr en Ozzy
Leeftijd:     volwassen

Ozzy

Piotr
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Natuurlijk Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Vakantie!
Op dit moment zit ik met drie vrienden 
in Oost-Duitsland vlak bij de Poolse 
grens. Wij gaan met ons groepje al 
jaren in mei ergens in Europa een 
weekje fotograferen. We zoeken dan 
een gebied op dat maar dun bevolkt 
is, en waar je in alle rust de hele dag 
rond kunt struinen en van de natuur 
genieten.

Dit jaar hebben we gekozen voor 
Muritz in het noordoosten van Duit-
sland, waar een schitterend waterrijk 
natuurgebied ligt. Je kunt daar genie-
ten van onder andere zeearenden, 
visarenden, kraanvogels en edel-
herten, maar ook de bossen zijn erg 
mooi met heel oude gigantische 
bomen. We nemen voor een week 
proviand mee, want er is in de verre 
omtrek geen winkel te bekennen, en 
we verplaatsen ons de hele week op 
de fi ets of te voet.

Zo’n week fotograferen midden in 
deze prachtige natuur is voor ons uit-
eraard genieten!

De foto van deze koe met snotneus 
heb ik enkele jaren geleden op Croy 
gemaakt, en ik blijf hem zelf grappig 
vinden.

Zondag ben ik weer terug in Aarle-
Rixtel en hoop dan weer vele lezers te 
mogen begroeten bij mijn expositie in 
de Heemkamer, zodat ik over mijn er-
varingen in Muritz kan vertellen.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy, Aarle-Rixtel

IVN wandelingen in Laarbeek Aarle-Rixtelnaren bewijzen het 
milieu goede dienst
Aarle-Rixtel – Mevrouw Maas-Wijnen 
en de heer/mevrouw Willems uit 
Aarle-Rixtel verdienen een Pluim. De 
winnaars vielen in de prijzen door mee 
te doen aan de landelijke campagne 
‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’ 
van Stichting Batterijen (Stibat). Met 
hun deelname bewijzen de winnaars 
uit Aarle-Rixtel zichzelf en het milieu 
een uitstekende dienst. 

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, 
maak je elke maand kans op het win-
nen van een reischeque ter waarde van 
€2000 en 50 Blauwe Pluimen. Hoe? 
Door je naam, adres en telefoonnum-
mer op een briefje te schrijven en dat 
samen met tien lege batterijen in een 
zakje te stoppen. Dit zakje gooi je in de 
inzamelton of  box bij één van de ruim 
22.000 deelnemende supermarkten 

en andere winkels. Inleveren kan ook 
bij het gemeentedepot of de che-
mokar. Elke maand is er een trekking 
uit de door Stichting Batterijen op-
gehaalde zakjes met batterijen. Op 
www.legebatterijen.nl worden elke 
maand de winnaars bekendgemaakt.

Werken aan schonere planeet
Stichting Batterijen zamelt zo veel 
mogelijk batterijen in voor recycling. 
Oude batterijen krijgen een nieuw le-
ven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zak-
lamp of fiets. Bovendien komen stof-
fen die schadelijk kunnen zijn voor het 
milieu, niet in de bodem terecht. Zo 
werken we aan een schonere planeet. 
Door lege batterijen in te leveren, help 
je daar fantastisch bij! Geen lege bat-
terijen in de afvalbak, maar in de ton 
bij speciale inzamelpunten. Dat ver-
dient een Pluim.

Laarbeek - Dit voorjaar kunt u op 
allerlei manieren genieten van IVN-
activiteiten.  Op zondagmiddag 18 
mei van 14.00 tot 16.00 uur kunt u 
aan de volgende wandeling van het 
IVN deelnemen. Onder leiding van 
IVN-gidsen zal voor ouders en kin-
deren een poelenwandeling plaats-
vinden. 

De wandeling start vanaf de par-
keerplaats bij het IVN gebouw in 
Aarle-Rixtel, aan de zijweg van de 
Beekseweg bij de volkstuinen. Het 
is nodig om laarzen mee te nemen/
dragen. 

De Beemd is een schitterend gebied. 
Hier is geen ruilverkaveling geweest 
zoals in de Lieshoutse Beemden. Het 
unieke feit doet zich voor, dat de per-
celering in de Aarle-Rixtelse Beemd 
nog dezelfde is als bij de invoering van 
het kadaster in 1832. Een gebied met 
zowel voor de landschapshistorie als 
de natuur van onschatbare waarde. 
Het is ongelooflijk dat er plannen zijn 
om juist hier een grote weg door aan 
te leggen, terwijl dit gebied ook voor 
de bewoners van Laarbeek recreatief 
en toeristisch een grote waarde ver-
tegenwoordigt. Al komt er gelukkig 
steeds meer hoop voor de tegenstan-
ders van de weg, dat deze toch niet 
wordt aangelegd.

Het harde werken van de IVN-leden 
heeft de laatste tijd voor allerlei leuke 
veranderingen in dit gebied gezorgd. 
Zo is er onlangs in het kader van NL-
Doet een blote voetenpad aangelegd. 
Ook vrij nieuw, maar niet helemaal af, 
is de insectenwand met varenmuur in 
het populierenbosje voor het clubhuis. 
Twee weken terug is in het gebied nog 
een alpenwatersalamander opgevist. 

Zie bijgaande foto, die van Anita Slaats 
uit Lieshout afkomstig is.

Een dag later, op 19 mei, is er weer 
een IVN activiteit. Dan vindt vanaf 
het gemeentehuis te Beek en Donk 
een wandeling door de groene long 
plaats van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Opgeven hiervoor is mogelijk via 
www.vogelweek.nl. 

In de Gerwense bossen, bij Theo en Zus Jansen, heeft Leo van den 
Heuvel een vrij zeldzame Bonte Vliegenvanger gefotografeerd. Er 
was ook nog een nestje met 5 jonge rood/zwartstaartjes. Tips zijn 
altijd welkom bij Leo, tel. 06-23551653.

Mooi Gespot

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Ingang via Ketelkampweg

 Zondag 18 mei geopend 
van 11.30 – 16.00 uur
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MooiBoerdonk
Boerdonk sluit het seizoen winnend af Rommelmarkt bij RKSV Boerdonk
Boerdonk - De laatste wedstrijd van 
het seizoen werd thuis gespeeld 
tegen Astrantia uit Middelaar. Een 
flinke koude wind die over het veld 
stond en een plens water maakten 
het spelen er niet gemakkelijker 
op. Toch ontstond er een leuke pot 
voetbal waar Boerdonk meteen fel 
van leer trok en voor de drie punten 
ging. 

De spitsen kwamen allemaal wel 
een keer aan de beurt om te sco-
ren. Astrantia kreeg na ongeveer 
15 minuten voetbal pas hun eerste 
mogelijkheid en die zat ook meteen. 
Een goede voetballende goal.  Wel 
een beetje tegen de verhouding in, 
maar die verhouding werd steeds 
meer in Astrantia’s voordeel in het 
verloop van de eerste helft. Ze kre-
gen Boerdonk steeds beter onder 
controle en de kansen van Boerdonk 

om te scoren werden een stuk min-
der. Astrantia bleef vrij gemakkelijk 
op de been en liep zelfs na een half 
uur voetbal uit naar 0-2. Een zwa-
re tegenvaller voor de spaarzame 
Boerdonk supporters die de kou ge-
trotseerd hadden. 

Maar de handen konden na de 
rust meteen op elkaar want Sietze 
Penninx scoorde direct de aanslui-
tingstreffer. Hij dribbelde vanaf rechts 
het 16 meter gebied in en schoot de 
bal diagonaal in de hoek. Nu was het 
Boerdonk dat het betere van het spel 
had en op zoek ging naar nog meer 
doelpunten. Het was de keeper van 
Astrantia die de vele kansen uit zijn 
doel ranselden of ze werden zwak in-
geschoten door Boerdonk, zodat de 
keeper er iedere keer weer bij kon. 
Welke speler van Boerdonk had niet 
de kans gehad om te scoren..? 

Maik van der Zanden wist voor de 
gelijkmaker aan te tekenen. Een 
diepe bal, de keeper kwam ook uit, 
maar Maik was er net iets eerder 
en kon zo de 2-2 maken. Boerdonk 
nam wat gas terug en Astrantia 
kreeg weer wat kleine kansjes. Maar 
Erik van den Bosch maakte daar een 
eind aan, met een knappe solo door 
het hart van de verdediging en met 
een schuiver onder de keeper door, 
scoorde hij de dikverdiende 3-2. Een 
0-2 achterstand omgebogen naar 
een 3-2 overwinning is knap. 

Boerdonk eindigt dit jaar met 32 
punten op een ietwat teleurstellende 
9e plaats. Met wat meer geluk en 
minder wisselvalligheid had dit wel-
licht wat hoger kunnen zijn. Maar 
dat gaan ze volgend jaar zeker weer 
proberen!

Boerdonk – RKSV Boerdonk houdt 
op 2e Pinksterdag, 9 juni, een 
grandioze, ouderwets gezellige 
rommelmarkt. Deze vindt plaats 
op sportpark De Kerveheester in 
Boerdonk van 9.30 tot 15.00 uur. 
De entree is €2,00, kinderen van 6 
tot 12 jaar betalen €0,50 en kin-
deren tot 6 jaar kunnen gratis naar 
binnen.

Wanneer u zelf spullen wilt verko-
pen, dan kunt u een kraam huren 
van 2,5 meter voor €15,00. Ook 
is het mogelijk om een grondplaats 
van 5 meter te huren voor €10.00. 
Opgeven kan via mail: info@
rksvboerdonk.nl of telefonisch na 
17.00 uur bij Henri Penninx via te-
lefoonnummer 
06-51756772.

De huurprijs kan via de bank, ui-
terlijk 2 juni, voldaan worden. 
Voor bankgegevens kan contact 
worden opgenomen met Henri 
Penninx. De standplaatsen worden 
op volgorde van binnenkomst van 
de betaling toegewezen.

Naar aanleiding van een interview 
met Lucas Crooijmans, Stefanie 
Baten en Jens van Lierop uit groep 
8 van Brede school De Muldershof. 

‘Leuk, gezellig, behulpzaam, lol, 
praten, goede oplossingen; vooral 
voor pesten’. Dit zijn kernwoorden 
die Lucas, Jens en Stefanie noe-
men als zij terugkijken naar hun 
basisschooltijd op De Muldershof. 
Zij zijn na de meivakantie aan hun 
laatste weken op De Muldershof 
begonnen. “Het gebouw van De 
Muldershof is niet het nieuwste 
gebouw, maar we hebben grote 
lokalen en het is er gezellig. We 
werken hard en doen een spelletje 
tussendoor. Dat is fijn om je goed 
te kunnen concentreren.” De kin-
deren geven aan het leuk te vinden 
dat De Muldershof vaak mee doet 
met schoolsporttoernooien. 

Jens vertelt over het maken van een 
filmpje over rekenen, waarin hij in 
stappen uitlegt hoe je een bepaalde 
som uitrekent. Stefanie vertelt over 
de spelletjes voor woordenschat, 

die meneer Benjamin in groep 8 
bedenkt. “Dit is leuk én nuttig. We 
spelen bijvoorbeeld ‘Het verboden 
woord’ met de nieuw aangebo-
den woorden. Hierbij mag je alles 
wat te maken heeft met het woord 
noemen, behalve het woord zelf.” 
Lucas vertelt over de plusklas: “Fijn 
om vrijheid te hebben. Om zelf 
bijvoorbeeld met een handleiding 
uit te vinden hoe iets werkt, om 
zelfstandig te zijn en te werken 
aan je POP (Persoonlijke Ontwik-
kelings Plan). De leerkracht is dan 
de begeleider. In de plusklas zitten 
kinderen  van de Eenbesscholen in 
Laarbeek.”  

Over werkvormen vertellen 
zij het volgende: 
Samenwerken en zelfstandig wer-
ken vinden de kinderen prettig. 
Jens vertelt dat de kinderen sa-
menwerken met  iemand waar ze 
het goed mee kunnen vinden of 
met iemand die ongeveer op het-
zelfde niveau werkt als jijzelf. “En 
bij knutselen kunnen e weer met 
andere kinderen samenwerken. We 

mogen dan wat kletsen, maar moe-
ten wel doorwerken.”

Over de musical willen Jens, Lucas 
en Stefanie alleen kwijt dat het over 
de TV-kantine gaat. 

Op de vraag: ‘Wat zou je een nieu-
we buurjongen of een nieuw buur-
meisje willen vertellen over De 
Muldershof?’, zeggen zij dit: 
“Je hebt hier de ruimte, we hebben 
meerdere ingangen, we hebben 
een schoolbibliotheek, de leraren 
zijn gezellig, ze hebben echte in-
teresse in de kinderen, we hebben 
nieuwe lesmethoden, hier wordt 
naar je geluisterd. En als meerdere 
kinderen een werkvorm niet leuk 
vinden, zoeken we samen naar een 
andere. Zo leren we toch wat we 
moeten leren. Op De Muldershof 
zijn veel fijne, enthousiaste leraren, 
die hun werk leuk vinden!!”

De Zeepkist
‘Een terugblik op de basisschooltijd’

Fotograaf: Joost DuppenVlnr. Jens van Lierop, Lucas Crooijmans en Stefanie Baten

NIEUW IN ONS 
VERHUURASSORTIMENT

GAZONBELUCHTER
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Van Leeuwenhoekweg 40, 5482 TK Schijndel

E  sollicitaties@maryvo.com
W  www.maryvo.com

DIRECT GEZOCHT
Verkoop medewerker binnendienst (m/v)
Fulltime functie: 40 uur
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MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” interviewen wij 
tien keer per jaar lukraak iemand uit de gemeente 
Laarbeek. Uit alle verhalen wordt jaarlijks een win-
naar gekozen door alle lezers van MooiLaarbeek. 
De winnaar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Maria-
hout. De plissé-hordeur wordt door Raaymakers 
ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard ook 
vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Eén molen en twee kabouters staan in een mooie 
tuin in de Wilhelminastraat in Mariahout. Genoeg 
reden om te kijken wat er achter deze molen, ka-
bouters en voordeur schuilgaat. Wie wonen er? En 
wat doen ze zoal? Aan gastvrijheid bij deze goed-
lachse familie is geen gebrek: de koffie wordt snel 
gezet en ingeschonken …

Moeder Marietje Hagelaars-van Meltfoort (1927) 
woont in het huis samen met dochters Hermien-
tje (41) en Maria (46):  “Ik ben van 1927, maar 
wil mijn leeftijd niet noemen”, vertelt ze lachend. 
Zoon Tonny uit Olland, die toevallig langskwam, 
vult aan: “Het gezin bestond uit elf man: vijf zo-
nen, vier dochters en ons pa en moe. Inmiddels 
zijn er vijftien kleinkinderen - even snel de foto’s 
tellen-  en één achterkleinkind. Vader (An)Toon is 
in 2000 overleden.  Hij werkte bij Vlisco, de textiel-
fabriek, in Helmond.”  Zes van de negen kinderen 
wonen in Laarbeek, de anderen in Hoornaar (ZH), 
Zijtaart en Olland. Het is een hechte familie. Zelfs 
op dinsdagavond komen er kleinkinderen langs. 
Dan is het namelijk: oma-avond! Voor het oudste 
kleinkind gaat dat niet lukken: hij woont op Aruba. 

De dag begint vroeg aan de Wilhelminastraat. 
Dochter Hermientje, met het syndroom van 

Down, gaat om 7.00 uur met het busje naar de 
Atlantgroep in Helmond. “Ze kan alles”, vertelt 
Tonny, “behalve praten”. Moeder Marietje zorgt 
dat Hermientje op tijd klaar is, ondanks dat doch-
ter Maria dit ook wel wil doen. Maria: “Ik werkte 
bij DHL, maar ben nu werkloos. Ik wil dolgraag 
weer aan het werk, dat mag je gerust in de krant 
zetten”, grinnikt ze. “Nu doe ik de huishouding, 
de was, de boodschappen en noem maar op. Of 
ik breng moeder naar tante Janske op Ginderdoor. 
Daar gaat ze elke woensdagochtend koffiedrin-
ken: 10.00 uur koffietijd!”

Maria vertelt: “In 1996 – bij het 40-jarig huwe-
lijksfeest-  wilde pa iets compleet anders in de 
tuin. Pa had een bult in de tuin gemaakt en wilde 
niet verklappen wat erop zou komen. Het bleef 
een verrassing en de buurt maar gissen.” Uitein-
delijk bleek het om twee kabouters en een molen 
te gaan. Een paar jaar geleden was de kop van de 
kabouter eraf geslagen. “Die kabouter herinnerde 
ons aan ons pap. Jammer genoeg zijn we er nooit 
achter gekomen wie dat gedaan heeft. Daar blijf je 
dus vanaf”, verzucht ze.  

Vlnr. Maria, Marietje en Tonny Hagelaars

SBB organiseert ondernemerscafé 
‘Sportsponsoring’ 

Onderhoud telefooncentrale 
Rabobank Peel Noord

Beek en Donk – ‘Sportsponsoring’, dat 
is het onderwerp van het ondernemers-
café dat Stichting Bedrijven Belangen 
Laarbeek (SBB) houdt op donderdag 22 
mei bij voetbalvereniging Sparta’25 in 
Beek en Donk. Alle ondernemers zijn 
van harte welkom op deze educatieve, 
informele avond.

SBB is de ondernemersvereniging 
van Laarbeek. Onlangs organiseerde 
deze vereniging een bedrijfsbezoek bij 
Vereijken Kwekerijen. De volgende ac-
tiviteit staat volgende week op de plan-
ning, te weten het ondernemerscafé.

Bijna alle sportverenigingen kunnen be-
staan door hun sponsoren.  Maar wat 
levert sportsponsoring jou als bedrijf 
op? En wat krijgen bedrijven meer terug 
dan goede wil voor hun sponsoring? 

De avond start om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). De ondernemers krij-
gen eerst een presentatie van Rabobank 
Peel Noord-directeur Pieter Michielsen. 
Hij vertelt de aanwezigen over het 
sponsorbeleid bij de Rabobank. Na deze 
presentatie komt Sportshop Laarbeek 
aan het woord. Deze winkel heeft een 
samenwerking met meer dan 20 voet-
balverenigingen. De aanwezigen krijgen 
op deze avond een kijkje in de keuken 
van dit bijzondere bedrijf op sportge-
bied. 

Na deze twee presentaties, en een korte 
pauze, komen vier sponsoren – van ie-
dere voetbalvereniging in Laarbeek één 
– aan het woord, middels een vraagge-
sprek met Mario van Dinther, de pre-
sentator van deze avond (bekend van 
Omroep Kontakt).

Rond 22.00 uur zit het formele gedeelte 
erop, waarna nog een gezellig samen-
zijn plaatsvindt in de kantine van de 
Beek en Donkse voetbalvereniging. 

Alle ondernemers uit Laarbeek zijn wel-
kom op deze avond. De entree is gra-
tis. Aanmelden voor deze avond is wel 
nodig en kan tot woensdag 21 mei. Dit 
kan via het e-mailadres 
secretariaat@sbblaarbeek.nl. 

Laarbeek - Rabobank Peel Noord is 
woensdag 21 mei, tussen 18.00 en 
20.00 uur telefonisch niet bereikbaar 
vanwege onderhoud aan de telefoon-
centrale.  Bankzaken zijn op dat mo-
ment wel online te regelen. 

Volgens planning is de telefooncen-
trale van de bank donderdagochtend 
22 mei weer operationeel en kan men 
voor bankzaken van maandag tot en 
met donderdag van 08.30 tot 20.00 
uur en vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur 
weer contact opnemen via tel.
0492-391919.

Potter blijft magisch

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

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl

Nieuw bij Kookcentrum Brabant: 
Amuse/Fingerfood-kookworkshop! 

Beek en Donk - Smul jij ook altijd zo 
van die kleine heerlijke amuses, die je 
bijvoorbeeld op een verjaardag of tij-
dens een diner voorgeschoteld krijgt? 
Bij Kookcentrum Brabant kun je vanaf 
nu deze hapjes zelf leren maken! Niet 
de standaard hapjes, maar juist culi-
naire, verrassende gerechtjes.

Nieuwe workshop
‘Amuses/Fingerfoods’ zijn kleine hap-
jes, die op een mooi schaaltje, pla-
teautje of in een glaasje worden op-
gemaakt en geserveerd. De ‘Amuse/
Fingerfood’-workshop is nieuw en 
vanaf dit moment te boeken bij deze 
erkende kookstudio.

Kookcentrum Brabant is al jaren ge-
specialiseerd in het geven van Tapas-
workshops. Deze workshop zijn erg 
populair. De kookstudio breidt daar-
om haar assortiment graag uit met 
deze nieuwe workshop voor het ma-
ken van Fingerfoods. 

De nieuwe kookworkshop bestaat uit 
het bereiden van 12 verschillende ge-
rechtjes met een luxe tintje. De klant 
krijgt vooraf een lijst met de diverse 
hapjes, waaruit een keuze kan worden 
gemaakt. In overleg met de klant stelt 
Kookcentrum Brabant dan een menu 
samen voor de kookworkshop, geba-
seerd op de wensen van de klant.

De kookworkshop is te volgen met 
een groep vanaf 12 personen. De prijs 
bedraagt €52,50 per persoon. Het 
programma duurt vier uur en bestaat 
uit het zelf bereiden van de hapjes en 
het gezamenlijk nuttigen hiervan, af-
sluitend met een borrel in het – com-
pleet vernieuwde - barretje. 

Kookcentrum Brabant is voorzien van 
twee moderne keukens, twee sfeer-
volle restaurants, een compleet ver-
nieuwde bar en een sfeervol buiten-
terras. Op één van deze locaties – in 
overleg bespreekbaar – kunnen de 
hapjes worden genuttigd. Amuses/
Fingerfoods kunnen zowel met de 

groep aan tafel worden gegeten als 
gezamenlijk aan staantafels.

Andere mogelijkheden
Geen zin om de hapjes zelf klaar te 
maken? Het is ook mogelijk om bij 
Kookcentrum Brabant een feest of 
borrel te houden, waarbij deze – zelf 
uitgekozen – hapjes genuttigd kun-
nen worden, gemaakt door de pro-
fessionele koks van deze kookstudio. 
Dit uiteraard onder het genot van een 
lekker drankje. Kookcentrum Brabant 
verzorgt daarnaast ook complete ca-
tering, waarbij het mogelijk is om deze 
Amuses/Fingerfoods in het pakket op 
te nemen en op locatie te verzorgen.

Contact
Wil je meer informatie over een van 
de kookworkshops van Kookcentrum 
Brabant of wil je een workshop reser-
veren? Bel dan met eigenaar Stef van 
Oorsouw via 06-46598595 of mail 
naar info@kookcentrumbrabant.nl. 
Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.kookcentrumbrabant.nl.

Het (welkomst)barretje bij Kookcentrum  Brabant 
is groter geworden en compleet vernieuwd

Advertorial

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk |  06 46 59 85 95 | info@kookcentrumbrabant.nl | www.kookcentrumbrabant.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Vergaderingen raadscommissies
• Coalitieakkoord 2014-2018
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan 
het beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet 
tenminste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waar-tegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffie-
recht verschuldigd.

Op donderdag 15 mei 2014 vindt er in het gemeentehuis een thematische raadsbijeenkomst 
plaats over het thema jeugdzorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt door mensen uit het werk-
veld en uit de gemeentelijke organisatie informatie verstrekt aan de raads- en commissiele-
den over het onderwerp jeugdzorg en de actuele ontwikkelingen op dit werkterrein. De avond 
wordt ingeleid door de heer René Clarijs. 
Dr. René Clarijs MPM/MA/MMO, (internationaal) auteur, onderzoeker, consultant en hoofdre-
dacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid wordt gezien als expert op het gebied van jeugdzorg, 
jeugdhulp en jeugdbeleid. Vanuit de eigen organisatie wordt een toelichting gegeven op de 
actuele stand van zaken in Laarbeek. Tot slot zal mevrouw Dierix de betrokkenheid van de 
LEV-groep toelichten.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren. Iedereen die in dit 
onderwerp is geïnteresseerd is van harte welkom.

Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis Laarbeek op donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten. 

Milieustraat
De milieustraat op De Stater is op 29 mei ook gesloten. 
Vrijdag 30 mei is de milieustraat gewoon geopend.

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de organisatie en inkoop 
van de jeugdzorg. De veranderingen in het sociale domein en zorgdomein vragen om een cul-
tuuromslag en om systeemveranderingen. De jeugdzorg die onder gemeentelijke verantwoor-
delijkheid gaat vallen is uiteenlopend, in zwaarte, duur, en kan individueel en in groepsverband 
geboden worden. Er is een diversiteit aan aanbieders en begeleidings- en zorgvormen.
De cultuuromslag vraagt om een (ontwikkel)proces van enkele jaren om tot een gekantelde 
en duurzame uitvoering van de jeugdzorg te komen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op 
de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. De overheveling van de jeugdzorgtaken 
naar gemeenten gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de gemeentelijke budgetten. Alle 
gemeenten hebben de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren, wat om een 
verandering in de organisatie van de zorg vraagt.
De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, verenigd in de 
Peel 6.1, willen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met de zorgaanbieders oppak-
ken. Samen met de zorgaanbieders wordt bekeken hoe de zorg het best kan worden georga-
niseerd. 
Indien u, als dienstverlener, van mening bent een bijdrage te kunnen leveren in de transitie 
jeugdzorg voor Peel 6.1, wordt u hierbij uitgenodigd voor de eerste informatiebijeenkomst. De 
bijeenkomst wordt gehouden op 14 mei 2014 van 9:00 tot 12:00 uur bij Fitland, Scheepsbou-
levard 2  5705 KZ Helmond. U kunt zich aanmelden op jeugdzorgpeel@bizob.nl.
Op de website www.peel6-1.nl zult u steeds de up-to-date informatie vinden over de wijze van 
aanbesteden, een planning en relevante documenten met betrekking tot het inkoopproces.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
29 Elzen en een es op de Hoekendaal en de Bunders in Lieshout. Naar aanleiding van bewoners-
overleg worden deze bomen gekapt. Enkele bomen worden nog tijdelijk gehandhaafd. Ter ver-
vanging wordt een herplantplicht opgelegd van vijf sierperen en een financiële compensatie.
Dit besluit is verzonden op 1 mei 2014.

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

• In verband met een braderie zijn de Heuvel, Dorpsstraat, een gedeelte van de Kuiperstraat 
tussen Dorpsstraat en de Klumper en een gedeelte van de Floreffestraat tussen Dorpsstraat 
en Grotenhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Ook geldt er 
een parkeerverbod aan weerszijden van de Papenhoef, Burgemeester v.d. Heuvelstraat en 
Franciscushof , de Ribbiusstraat tussen de Nieuwstraat en de Heuvel en op de Baverdestraat 
tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat. Deze maatregel geldt op maandag 9 juni 2014 van 
6.00 tot 19.00 uur.

• In verband met het Brabantse Dialectenfestival is de Heuvel, een gedeelte van de Molenstraat 
en een gedeelte van de Dorpsstraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgan-
gers. Ook geldt er een parkeerverbod in de Papenhoef en de Burgemeester v.d. Heuvelstraat 
in Lieshout. Deze maatregelen zullen gelden op zondag 8 juni 2014 van 8.00 tot 21.00 uur.

• In verband met de Laarbeekse wandeltochten geldt voor de Karstraat een parkeerverbod aan 
beide zijden.  Deze maatregel geldt op zaterdag 31 mei 2014 en zondag 1 juni 2014 telkens 
van 7.00 tot 17.00 uur.

Diverse meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Van Gennip Cultuur BV voor de inrichting aan de Rijakkerweg 4 in Beek en Donk,
• de heer Van den Heuvel voor de inrichting aan de Opstal 8 in Aarle-Rixtel.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. De meldingen liggen 
ter inzage vanaf zaterdag 10 mei tot en met vrijdag 6 juni 2014. 

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
in-winnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

LAARBEEK - Op donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U kunt 
zelf bepalen in welk stembureau binnen de gemeente Laarbeek u gaat stemmen. De stembureaus 
zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet niet uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen, 
deze moet u tonen om te mogen stemmen.

Hoe kan ik stemmen?
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Onder identiteits-
bewijs wordt verstaan een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-
land. Voor deze verkiezing mag uw document maximaal vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 23 mei 
2009 of la-ter).

Stempas
De stempassen worden per post bezorgd. Bent u uw stempas kwijt geraakt of is deze beschadigd 
dan is het mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan op twee manieren:
1. schriftelijk tot en met maandag 19 mei,
2. mondeling tot woensdag 21 mei, 12.00 uur bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeen-

te-huis Laarbeek.

Stembureaus
U kunt gaan stemmen in ieder stembureau binnen de gemeente Laarbeek. Op de stempas staat 
een stembureau aangegeven dat bij u in de buurt ligt, maar het is ook mogelijk om in een ander 
stem-bureau te gaan stemmen.
De volgende locaties zijn aangewezen als stembureau:
1. Gemeentehuis, Koppelstraat 37, Beek en Donk
2. Muziekcentrum ’t Anker, Pater Vogelsstraat 39, Beek en Donk
3. Basisschool De Muldershof, Molenweg 5, Beek en Donk
4. Ontmoetingscentrum, Otterweg 29, Beek en Donk
5. De Zwaan, Herendijk 37, Beek en Donk
6. ’t Huukske, Kapelstraat 7, Beek en Donk
7. De Dreef, De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel
8. De Pastorie, Heindertweg 1, Aarle-Rixtel
9. Franciscushof, Franciscushof 17, Lieshout
10. Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout.
11. Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout

Kandidaten
U kunt stemmen op de kandidaten voor het Europees Parlement. Ongeveer een week voor de 
ver-kiezingen ontvangt u een kandidatenlijst. Daarop kunt u zien op welke partijen en kandidaten 
u kunt stemmen.

Volmacht
Als u op 22 mei niet zelf kunt stemmen, dan is kunt u iemand machtigen om namens u een stem 
uit te brengen. Vul dan de achterzijde van uw stempas in met handtekening van u zelf en de 
gemach-tigde. Overhandig de stempas met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemach-
tigde. Naast uw eigen stem mag u maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Het uitbrengen 
van de stem-men moet tegelijkertijd gebeuren. Het is dus niet mogelijk om eerst uw eigen stem 
uit te brengen en op een later moment van de verkiezingsdag een volmachtstem.

Kiezerspas
Bent u op donderdag 22 mei niet in de gemeente Laarbeek, dan kunt u in een andere gemeente 
binnen Nederland gaan stemmen. Hiervoor heeft een zogenaamde kiezerspas nodig. Een kiezers-
pas kunt u tot woensdag 21 mei 12.00 uur aanvragen bij de pijler Burgers en Bedrijven van de 
gemeen-te Laarbeek.

Uitslag
In andere landen van de Europese Unie zijn de verkiezingen op zondag 25 mei. Daarom mag de 
uit-slag van de verkiezingen pas op zondag 25 mei na 23.00 uur worden bekend gemaakt. De 
uitslag wordt op gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.laarbeek.nl.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 16 mei komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Thematische raadsbijeenkomst jeugdzorg op 15 mei

Gemeentehuis gesloten

Informatiebijeenkomst Jeugdzorg Peel 6.1

Kapvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Wet milieubeheer

Verkiezingen Europees Parlement
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MooiLaarbeekkrant

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                               Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Hertog Janstraat 18     Lieshout  29-04-2014 veranderen woning (erker)
Schutsstraat 28             Lieshout 01-05-2014 vervangen dak
Dorpsstraat 86              Aarle-Rixtel 01-05-2014 oprichten serre (café) 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                               Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kouwenberg 37            Aarle-Rixtel 29-04-2014 slopen berging
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                               Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Helmondseweg 7a       Aarle-Rixtel veranderen bedrijfsgebouw bouwen 01-05-2014

Ingetrokken bouwvergunning 
Locatie                               Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Nassaustraat 4               Beek en Donk bouw woning   bouwen 01-05-2014

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken 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.

Locatie  Kern Werkomschrijving Activiteit
Oude Bemmerstraat 11 t/m 33
De Plataan 2 t/m 24  Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Kouwenberg 35  Aarle-Rixtel sloop berging slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-loket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

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

LEZERSPODIUM
De kracht en noodzaak van 
vrijwilligers
Als inwoner van Laarbeek zie ik 
de kracht en de noodzaak van 
het werk van de vrijwilligers om 
me heen. Als raadslid hoor, lees 
en zie ik steeds meer hoe belang-
rijk en noodzakelijk het werk van 
de vrijwilliger is. De vraag om 
vrijwilligers is groot. (Sport)ver-
enigingen, scholen, de zorg, IVN, 
dorpsraden, AED netwerk en ga 
zo maar door draaien veelal mede 
op de inzet van alle vrijwilligers. 
Uit een onderzoek is gebleken 
dat vrijwilligers langer en geluk-
kiger leven. De voldoening die 
je krijgt doordat je als vrijwilliger 
werkt voelt als een beloning en 
maakt vaak het aantal uren die 
je in het werk stopt goed. Maar 
door alle bezuinigingen, bijvoor-
beeld in de zorg, zal deze vraag 
naar vrijwilligers alleen maar gro-
ter worden. “Kijk eerst eens in je 
omgeving of daar hulp gevonden 
kan worden” is het uitgangs-
punt bij een aanvraag voor hulp 
bij de gemeente. Komt de hulp 
dan niet meer automatisch van-
uit de gemeente? Het antwoord 
daarop is nee. Natuurlijk is en 
blijft er altijd zorg voor degene 
die dat echt nodig hebben. Maar 
we zullen, als inwoners van Laar-
beek, weer meer dan ooit terug 
moeten kunnen vallen op elkaar. 
Gelukkig hebben we in Laarbeek 
heel veel vrijwilligers, maar hoe 
hoog wordt de druk op de vrij-
williger, zeker in de zorg? In het 
verenigingsleven weten we alle-
maal dat als de vrijwilligers stop-
pen, de vereniging ook stopt met 

voortbestaan. 
Geldt dat ook 
voor de kwa-
liteit van de 
zorg? Vooral 
de ouderen 
leven met de 
angst er alleen voor te komen 
staan. Een goede voorlichting 
van de gemeente naar de burgers 
is daarom noodzakelijk. Hoewel 
het bovenstaande niet al te posi-
tief klinkt ben en blijf ik wel posi-
tief. Ik zie, hoor en ervaar steeds 
meer hoeveel eigen kracht er in 
de inwoners van Laarbeek zit. De 
ideeën en inzet van individuen, 
vriendengroepen, buurtvereni-
gingen zijn enorm in Laarbeek. 
Velen willen een project opzetten 
of hebben al iets in gang gezet 
om de leefbaarheid in Laarbeek 
te versterken. De overheid doet 
financieel een grote stap terug, 
de open plekken die vallen wor-
den en zullen door deze initiatie-
ven van burgers ingevuld moe-
ten worden. De politiek zal daar 
ondersteunend in moeten optre-
den. Als ABL blijven we dit doen. 
Heeft u nog ideeën, vragen of 
opmerkingen laat het ons weten 
op algemeenbelanglaarbeek@
gmail.com. Of kom naar onze 
achterbanvergaderingen, deze 
zijn elke maandag voorafgaand 
aan de commissie-en raadsver-
gaderingen.

Monika Slaets, Raadslid namens 
Algemeen Belang Laarbeek

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis verzekerd
tegen diefstal
Bij aankoop van een nieuwe fiets in mei
gratis 3 jaar ENRA diefstalverzekering!
Actievoorwaarden in de winkel.

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.
Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout

Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een Bij iedere 10 euro een zegel. Bij een 
volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz volle kaart (5 zegels) kunt u het swizz 
kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.kussen kopen voor 14,99 i.p.v. 29,95.
Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.Jumbo Mariahout zondag geopend van 15.00 - 18.00 uur.
Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.Jumbo Lieshout zondag gesloten i.v.m. Bavaria-ronde.
Spaarkaart en voorwaarden actie verkrijgbaar bij Jumbo Lieshout en Mariahout
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Acconet Consultancy: Elke ondernemer 
kan zijn voordeel doen met Exact Online

Advertorial

Exact is marktleider op het gebied van 
bedrijfssoftware in Nederland. De soft-
ware van Exact dankt zijn grote popula-
riteit onder kleine én grote ondernemin-
gen aan de veelzijdigheid, flexibiliteit 
en gebruiksvriendelijkheid. Om het 
de gebruiker nog makkelijker te ma-
ken is Exact Online ontwikkeld. Steeds 
meer bedrijven kiezen voor dit product. 
Acconet Consultancy, gevestigd in Beek 
en Donk, zorgt ervoor dat ondernemers 
in de regio probleemloos kunnen over-
stappen op Exact Online om daar ver-
volgens hun voordeel uit te halen.

De drijvende kracht achter Acconet, 
gecertificeerd Exact-partner, wordt ge-
vormd door Hans en Hanneke Meijer. 
Beide beschikken over bijna 30 jaar er-
varing met het op maat maken en im-
plementeren van software voor bedrij-
ven. Hans Meijer: “De vraag naar Exact 
Online groeit enorm. Dat is niet vreemd 
als je weet welke voordelen dit product 
heeft. Om te beginnen hoef je zelf geen 
softwarepakket aan te schaffen, want alle 
software werkt vanaf een externe ser-
ver in een goed beveiligd datacenter. Je 
neemt een maandabonnement dat pre-
cies is afgestemd op jouw wensen en be-
hoeften. Omdat de software en je eigen 
bestanden toegankelijk zijn via internet - 
uiteraard beveiligd met een persoonlijke 
inlogcode - kun je vanaf elke willekeu-
rige locatie via computer, tablet of mo-
biele telefoon direct bij je gegevens, en 
dat 24 uur per dag. Je hoeft bovendien 

niet over it-kennis te beschikken, want je 
hebt geen eigen server nodig.”

Volop tools voor kleine én 
grote ondernemingen
Voor veel mensen is Exact synoniem voor 
boekhoudsoftware, maar Exact Online 
biedt volop tools voor handels- en pro-
ductiebedrijven en zakelijke dienstverle-
ning. “Met Exact Online kan je bijvoor-
beeld productieprocessen en voorraden 
bijhouden. Ook is het heel eenvoudig 
te gebruiken voor urenregistratie en 
projectbeheer. Het is enorm flexibel en 
gebruiksvriendelijk. Ideaal voor de admi-
nistratie van de keurslager tot en met de 

bedrijfsvoering van middelgrote produc-
tie- en handelsmaatschappijen. Wij van 
Acconet zorgen ervoor dat de overstap 
naar Exact Online gestroomlijnd ver-
loopt. We helpen de ondernemers met 
het opzetten van het systeem en geven 
instructies voor het gebruik. Daarna gaat 
het meestal als vanzelf. Vraag maar eens 
na in je eigen omgeving; ik durf te wed-
den dat je uitsluitend positieve reacties 
krijgt!”

Stagiaire gezocht
Voor de uitbreiding van haar activi-
teiten in de regio zoekt Acconet een 
enthousiaste stagiaire die ondersteu-
ning biedt op het gebied van marke-
ting en verkoop. Voor meer informatie 
over Exact Online en de stageplaats: 
www.acconet.nl

Nachtegaallaan 13, Beek en Donk          0492 - 450 678          www.acconet.nl

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

25 mei Koopzondag van 
12.00 tot 17.00 uur

De inwoners van straat De Esdoorn in Beek en Donk zijn helemaal 
klaar voor het WK Voetbal, dat in juni begint. Afgelopen week heb-
ben ze de straat helemaal versierd. Deze foto’s stuurde bewoonster 
Anita Vaessen naar de redactie van De MooiLaarbeekKrant.

Mooi GespotKathrin Sprenger loopt Nijmeegse 
Vierdaagse voor het goede doel

Aarle-Rixtel - Kathrin Sprenger 
loopt dit jaar voor de tweede keer 
mee met de Nijmeegse Vierdaagse. 
“Afgelopen jaar vond ik het heel 
spannend en sliep door de spanning 
bijna niet”, weet de 35-jarige zich 
nog te herinneren. 

“Maar het wandelen door de gezel-
lige dorpen rondom mijn toenmalige 
woonplaats Nijmegen en het feest in 
de stad was een heel bijzondere er-
varing”, aldus Kathrin. Dit jaar wil 
ze het combineren met een goede 
daad. Kathrin: “Ik werd gevraagd om 
voor Kenya Child Care te lopen. Een 
stichting die zich tot doel stelt een 
‘rescue centre’ te bouwen in Kenia 
voor kinderen die door mishandeling, 

(seksueel) misbruik, gedwongen pros-
titutie en ontvoeringen een moeilijke 
start hebben gehad en extra onder-
steuning nodig hebben.”

Kathrin vervolgt: “Door twee verblij-
ven in Tanzania voel ik me sterk ver-
bonden met Oost-Afrika. Bovendien 
vind ik het belangrijk dat kinderen een 
goed leven kunnen leiden en daarom 
ondersteun ik dit doel graag” Nu is 
ze regelmatig aan het trainen. “Het 
wordt geadviseerd om 600 tot 800 
kilometer te trainen, maar dat lukt me 
niet meer. Ik wandel het hele jaar door 
en ik heb vertrouwen in mijn conditie. 
Toch is mijn streven om wekelijks min-
stens een keer een lange afstand te 
wandelen.” Omdat Kathrin nog niet 

zo lang hier woont is het voor haar 
ook een kans om de omgeving en de 
dorpen van de Peel te leren kennen.
 
Kathrin: “De volgende stap is het 
zoeken van sponsors. Afgelopen jaar 
is (door andere lopers) meer dan 
€900,00 binnengehaald. Daar wil ik 
natuurlijk graag aan tippen! Daarvoor 
heb ik de hulp nodig van anderen.” 

Wilt u Kathrin Sprenger met haar 
Sponsorloop en daarmee Kenya Child 
Care ondersteunen? Ga naar 
www.vierdaagsesponsorloop.nl en typ 
bij ‘achternaam’ de naam  ‘Sprenger’ 
en klik op de naam. 

Kathrin Sprenger 
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Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

PROGRAMMA

DE BESTE MUZIEK UIT 
DE JAREN ’60, ‘70 EN ‘80

DJ RAF DRAAIT DOORRRRRRRR!!
DE GEKSTE DJ VAN LAARBEEK.

DE BARBECUE PARTY DIE JE NIET 
MAG MISSEN! AANMELDEN TOT 5 JUNI 

€5,- PER PERSOON

ZATERDAG 17 MEI
AANVANG 21.00 UUR

ZATERDAG 31 MEI
AANVANG 21.00 UUR

ZONDAG 8 JUNI
AANVANG VANAF 15.30 UUR

Kaartverkoop Lieshout Cultinair 
loopt bijna ten einde

Braderie en dialectenfestival in 
Lieshout

Lieshout - Voor de eerste 
keer in Lieshout organiseert 
Buurtvereniging Dorpsstraat/ 
Kuiperstraat, in samenwerking 
met café De Koekoek, Lieshout 
Cultinair. Een culinair evenement 
dat plaats vindt op zondag 1 juni 
van 13.00 tot 17. 00 uur,  in een 
grote tent op straat ter hoogte van 
café de Koekoek.

Een entreekaartje kost €12,00. 
Hiervoor krijgt u 10 verschillende 
hapjes uit 10 verschillende landen. 
Voor de kinderen kost een kaartje 
slechts €2,50. Hiervoor krijgen ze 
een frietje, zakje chips en ranja. De 
middag wordt opgeluisterd door het 
koor Primavéra en blaasband Smesh. 
Er is een gratis wijnproeverij en te-
gen betaling kan gebruik worden 
gemaakt van de cocktailbar.

Poppentheater Kris Kras uit Beek en 
Donk is er om de kinderen een leu-
ke middag te bezorgen. Ook kun-
nen de kinderen gratis geschminkt 
worden en lekker springen op het 
springkussen. Er zijn slechts 200 
kaartjes voor volwassenen beschik-
baar. Dus wees er snel bij, want het 
gaat een gezellige middag worden. 
De kaartverkoop loopt t/m zondag 
25 mei, het is niet mogelijk om in de 
laatste week of op de dag zelf nog 
een kaartje te kopen.

Kaartverkoop via café De Koekoek, 
Dorpsstraat Lieshout of via een van de 
bestuursleden van Buurtvereniging 
Dorpsstraat/ Kuiperstraat Voor meer 
info: Marjan van Dommelen, tel. 
06-10831975 of kijk op 
www.dorpsstraatkuiperstraat.nl. 

Lieshout - Op beide Pinksterdagen 
wordt het gezellig druk in Lieshout. 
Op 1e en 2e Pinksterdag  wor-
den respectievelijk ‘het Brabants 
Dialectenfestival’ en de braderie ge-
organiseerd.
 
Het Dialectenfestival, dat jaarlijks te-
rugkeert op de 2e zondag in juni van 
elk even jaar, heeft dit jaar het thema 
‘De kiendjes van de keinder’.
 
De braderie  op 2e Pinksterdag wordt 
gehouden door de Gardistenbond en 
de Commissie Boerenbruiloft, beiden 
uit Raopersgat. Zij bieden verenigin-
gen en ondernemers uit Laarbeek 

de mogelijkheid om voor de schap-
pelijke prijs van €25,00 een kraam 
of grondplaats te huren voor de 
verkoop van ‘non-food’ producten. 
Een grondplaats heeft dezelfde af-
meting als een reguliere marktkraam. 
Gegadigden kunnen uiterlijk tot 25 
mei contact opnemen met  
braderielieshout@gmail.com.

Reguliere marktkooplieden en verko-
pers van ‘food’ producten, alsmede 
gegadigden van buiten Laarbeek, 
dienen contact op te nemen met 
‘Organisatie- en adviesbureau 
Koolen en Koolen’ uit Tilburg via hun 
website.

Aarlese Léon van der Zanden 
toont Kunst in Brandevoort 2014
Aarle-Rixtel/Brandevoort - In 
’t BrandPunt aan de Biezenlaan 
29 in Helmond vindt in het 
weekend van 17 en 18 mei 
voor de derde keer Kunst in 
Brandevoort (KIB) plaats.  De 
openingstijden zijn: zater-
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Bij de opening,  op 
zaterdag 17 mei om 13.00 uur,  
is iedereen welkom en de toe-
gang is gratis.

De organisatie heeft ook dit 
keer haar best gedaan om een 
bijzondere mix van kunste-
naars te vinden.  Beelden zijn 
er te zien van de kunstenaar 
uit Aarle-Rixtel,  Léon van der 
Zanden. Voor zijn ruimtelijk 
werk gebruikt hij, naast brons 
en keramiek, tevens diverse 
andere materialen. Voor zijn te-
keningen werkt hij met aquarel, 
houtskool en acryl. 

De openingstijden zijn: zater-
dag van 13.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Bij de opening, op 
zaterdag 17 mei om 13.00 uur, 
is iedereen welkom en de toe-
gang is gratis. De kunstenaars 
zijn het hele weekend aanwe-
zig om uitleg te geven over hun 
kunstwerken en hun manier 
van werken. Meer informatie 
is verkrijgbaar via organisatie@
kunstinbrandevoort.nl.

Kunstenaar Leon van der Zanden
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

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

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Opening van het kindertheater-seizoen:

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl
Beleef meer !

Telekids Discoshow
zondag 25 mei 13:00 uur

Tussen de muziek van de
discoshow door zie je

de beste kinderplayback- 
acts van Laarbeek!!!

Stichting dorpsfeesten Aarle-Rixtel 
zet grotere tent

Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel ‘t Nachtpitje

Muziektuinconcert in Beek en Donk

Aarle-Rixtel - Vanwege de vele in-
schrijvingen is er dit jaar een grotere 
tent besteld voor de jaarlijkse dorps-
feesten. Nadat er vorig jaar twee nieu-
we ploegen bij zijn gekomen, hebben 
er dit jaar ook drie nieuwe ploegen 
aangemeld. 

Daarnaast was er vorig jaar meer pu-
bliek aanwezig op alle drie de avonden. 
Om iedereen een plekje te kunnen bie-
den en goed zicht op het podium te 
kunnen garanderen is er besloten om 
dit jaar een grotere tent neer te zetten.

Op alle drie avonden is er dit jaar een 
nieuwe DJ gepland, dit om er samen 
met de ploegen en toeschouwers een 
gezellig feestje van te maken. Volgende 

week wordt het programma bekend ge-
maakt, maar schrijf de data vast in de 
agenda:  donderdag 29 mei: de jaar-
markt in het centrum van Aarle-Rixtel. 
Vrijdag 30 mei: quiz night Aarle met 
afsluitend een feestje in de tent langs 
de Dreef, zaterdag 31 mei: de culturele 
avond met alle optredens met afsluitend 
een feestje en op zondag 1 juni: de fina-
leavond met de beste 10 optredens van 
de zaterdagavond en afsluitfeest.

Beek en Donk – De maandelijkse mee-
zingavond van Liedertafel ’t Nachtpitje 
is op vrijdag 30 mei. Er wordt om 
21.00 uur gestart en iedereen is van 
harte welkom. 

De zangbundels liggen klaar en onder 
begeleiding van de accordeonisten 
kunnen er samen gezellig liederen wor-
den gezongen. De avond vindt plaats in 
café/zaal De Tapperij aan de Kerkstraat 
in Beek en Donk. 

Beek en Donk – Stichting 
MuziektuinPodium houdt op zondag 
18 mei een concert in de Muziektuin in 
Beek en Donk.

Het programma start om 13.00 uur met 
blaasorkest ‘De Oude Hap’ en wordt 
om 16.00 uur afgesloten door ‘BigBand 
Nuenen’. Verschillende muziekstijlen 

komen deze dag aan bod. Iedereen is 
van harte welkom om vrijblijvend het 
programma bij te wonen.

Voor het volledige programma, meer 
informatie over de stichting/optreden-
de groepen en overige concerten kunt 
u kijken op www.muziektuinpodium.nl.

Lieshout - Ook de kiendjes (van de 
keinder) worden betrokken bij het 
dialectenfestival. Daarom starten ze 
op vrijdag 6 juni met de jeugdmiddag 
voor de groepen 7 en 8 van de basis-
scholen van Lieshout en Mariahout in 
het Dorpshuis. 

Als voorbereiding op deze mid-
dag hebben ze al ‘dialectles’ gehad 
op school (met dank aan ’n Leske 
Berregs van dialectgenootschap De 
Berregse Kamer), hebben ze het liedje 
‘De vier klein mannen’ van Arie van 
Roozendaal aangeleerd en bereidt 
iedere school een liedje, gedicht of 

sketchje voor. Tijdens deze middag is 
er naast die presentaties een – digi-
tale – quiz waarbij in wedstrijdverband 
dialectwoorden, spreekwoorden en 
plaatjes (met dank aan Stichting Cees 
Robben) moeten worden verklaard. 
Voor de spreekwoorden is gebruik ge-
maakt van het boekje: ‘Wor ’t bröske 
zit is veur’, het boekje met spreek-
woorden en gezegdes uit Lieshout 
en Mariahout van de Werkgroep 
Dialecten van de Heemkundekring ’t 
Hof van Liessent dat deze middag ook 
wordt gepresenteerd.
Het geheel wordt gepresen-
teerd en muzikaal ingevuld door 

Marie-Christien Verstraten (winna-
res van reeds twee dialectpennin-
gen). Als trouwe deelnemer aan het 
festival wil ze ook graag optreden 
voor de jeugd. In deze bijeenkomst 
met veel afwisseling zal heel weinig 
Nederlands gesproken worden, het 
dialect viert de boventoon. Met dit 
programma hoopt de werkgroep 
jeugd dat bij de jeugd belangstelling 
voor het dialect wordt opgewekt, 
dat zij het dialect gaan zien als een 
normale omgangstaal en dat ze zich 
niet hoeven te schamen om dialect te 
spreken, dat het zelfs een verrijking 
kan zijn.

Jeugdmiddag Dialectenfestival Lieshout
Marie-Christien Verstraten 

Fotograaf: Leo van den Heuvel
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Of u nu een geurend boeket of een 
gezellig cadeautje aan iemand wil 
geven, bij Bloemend bent u aan 
het juiste adres. Doordat Bloemend 
aangesloten is bij ‘Fleurop’ kan uw 
bloemengroet overal, in binnen- en 
buitenland, worden bezorgd.
 
Meerdere malen per week komt er 
verse aanvoer van de Nederlandse 
bloemenveiling in de winkel van 
Bloemend binnen. Ook kamerplan-

ten en buitenplanten worden door de 
inkopers van Bloemend op de veiling 
ingekocht.
 
Staat uw voorkeur er niet bij, dan 
zorgt eigenaar Ralph Bertens dat de 
volgende ochtend de bloemen van 
uw voorkeur besteld zijn. 
 
“Wanneer ik op de veiling mijn ka-
mer- en buitenplanten inkoop, zorg 
ik altijd dat het kleine hoeveelheden 
zijn. Op die manier blijft het aanbod 

in de winkel altijd vers en vernieu-
wend”, aldus Ralph.
 
Eigen pot of vaas vullen
Wist u dat u bij Bloemend uw eigen 
mand of vaas kunt meenemen? Een 
leuke vaas met een boeket of een 
mand met mooie zomerbloeiers laten 
opmaken en inpakken als cadeau is 
geen enkel probleem bij Bloemend.
 
Zomerbloemen
De lente loopt op zijn einde, en dat 

betekend dat de zomerbloemen lang-
zaam zijn intrede gaan maken. Het 
seizoen van de pioenrozen is begon-
nen en deze zijn dan ook vanaf nu te 
verkrijgen in de winkel. Laat een mooi 
boeket maken, en verras iemand met 
deze heerlijk geurende bloemen.
 
Bloemend Lieshout is 6 dagen per 
week geopend aan de Dorpsstraat 20 
te Lieshout
 
Tot ziens bij Bloemend

bloemenveiling in de winkel van 
Bloemend binnen. Ook kamerplan-

ik altijd dat het kleine hoeveelheden 
zijn. Op die manier blijft het aanbod 

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Wij verzorgen tevens
boeketten en grafwerken.

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 
Tel: 0499-872125

ik altijd dat het kleine hoeveelheden 
zijn. Op die manier blijft het aanbod 

Zomerbloemen
De lente loopt op zijn einde, en dat 

ik altijd dat het kleine hoeveelheden 
zijn. Op die manier blijft het aanbod 

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 

Gratis fi etstas of 
mand bij aankoop van 

een e-bike!

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL
Dorpsstraat 26 • Lieshout

0499 - 42 12 07

Kom eens kijken naar onze 
voorjaarscollectie voor zowel 

dames heren en kinderen, 
met onder andere badkleding

Jongens en meisjesshirt 
vanaf €5,00

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

Het Pioenrozen seizoen 
is begonnen!

 
Mooie dubbele 
pioenen, zolang 
het seizoen loopt
 
Van €2,25 per stuk
Nu voor €1,75 per stuk

is begonnen!

Van €2,25 per stuk

Bloemend Lieshout

Familie Verbakel blikt dankbaar 
terug op (dol)fi jne trip naar Curaçao
Lieshout – De familie Verbakel-Franke 
uit Lieshout is onlangs afgereisd naar 
Curaçao om daar dolfijnentherapie 
voor zoon Rens Verbakel te volgen. 
Om dit te verwezenlijken vonden het 
afgelopen jaar diverse acties plaats, 
zoals een benefietweekend en –diner.
 
Rens is 15 jaar en meervoudig gehan-
dicapt. Twee jaar geleden reisde de 
familie voor het eerst af naar Curaçao. 
Dit was volgens hen een geweldige 
ervaring, waar Rens veel baat bij had. 
Jolanda Verbakel – moeder van Rens 
– vertelt: “De therapie bestaat uit een 
sessie van 2 uur per dag gedurende 
10 dagen. Hierbij werd Rens eerst een 
half uur getraind in een fysiotherapie-
ruimte en om de oefeningen kracht bij 
te zetten wordt daarna een uur met een 
dolfijn getraind in het water. De dolfijn 
heeft op een niet te verklaren manier 
zo’n positieve uitwerking op mensen 
zowel met als zonder een handicap dat 
er ongelooflijke resultaten worden ge-
boekt.”

Rens is volgens Jolanda in 2012 vooruit-
gegaan op het gebied van communica-
tie. “Hij heeft leren communiceren door 
middel van foto’s. Hierdoor kan hij te-
genwoordig zelf bepalen door naar een 
foto te kijken of deze aan te raken wat 
hij wil. Bijvoorbeeld gaan fietsen met de 
rolstoelfiets, gaan schommelen of ver-
ven. Ook is hij zich veel meer bewust 
van wat er in zijn omgeving gebeurt. 
Eerst leefde hij veel meer in zijn eigen 
wereldje. Zijn houding is verbeterd en  
hij lacht voortaan elke dag, je ziet hem 
genieten van het leven”, vertelt ze.

Omdat de therapie in 2012 zo po-
sitief was verlopen, wilde de familie 
Verbakel-Franke graag nog een keer 
naar Curaçao hiervoor. Echter is de 
therapie enorm kostbaar. Jolanda: 
“Daarom hebben wij vorig jaar samen 
met Stichting Guus, die o.a.  dolfijn-
therapie mogelijk maakt voor kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand, 
het geld weer bij elkaar kunnen sparen 
om dit voorjaar weer te kunnen gaan. 
Afgelopen maart was het dus zover. 
Na een voorspoedige reis mocht Rens 
voor een tweede keer dolfijntherapie 
gaan volgen op Curaçao.”

Jolanda vertelt dat Rens deze keer veel 
heeft bijgeleerd op het gebied van de 
(fijne) motoriek. “Hij is weer een stuk 

alerter geworden, kan zelf zijn drink-
beker goed oppakken en wegzetten, 
loopt onder begeleiding  voortaan de 
trap op bij de dagbesteding en pro-
beert zelf zijn rolstoel voort te bewe-
gen. Ook zijn we nu zover dat we een 
IPad kunnen gaan inzetten om zijn 
communicatie nog verder uit te brei-
den. Super dat we dit alles nogmaals 
hebben mogen meemaken. Het was 
wederom een fantastische ervaring en 
Rens is er weer een stuk verder in zijn 
ontwikkeling.”

De familie Verbakel-Franke wil ieder-
een nogmaals hartelijk bedanken, die 
op wat voor wijze dan ook hieraan 
heeft bijdragen. Jolanda: “Dank je 
wel. Het was DOLFIJN!”

Rens Verbakel uit Lieshout tijdens de dolfijntherapie in Curaçao

LEZERSPODIUM
DANK JE WEL!
De afscheidsreceptie die ons – Hans 
Vereijken en Theodoor Biemans – werd 
aangeboden, was het sluitstuk van een 
heftige periode, niet alleen voor ons 
maar voor de hele Laarbeekse politiek 
en bevolking. Een moment ook om 
even stil te staan en om terug én voor-
uit te kijken.

Terugkijkend kunnen we niets anders 
zeggen dan dat wij dankbaar zijn dat 
we zolang wethouder hebben mogen 
zijn en hebben kunnen bijdragen aan 
Laarbeek zoals dat nu is.

Het spijt ons dat na de afgelopen ver-
kiezingen van 19 maart, andere partijen 
hebben gemeend om PNL buitenspel te 
moeten zetten en  daardoor zo’n grote 
groep kiezers ter zijde te schuiven. 

Tegelijk is het ook hartverwarmend om 
te merken dat heel erg veel mensen ons 
steunen. Dank-je-wel voor alle schou-
derklopjes, steunbetuigingen, berich-
ten, gesprekken en kaartjes die wij in 
die roerige tijden van u hebben mogen 
ontvangen. Ook de grote opkomst bij 
de manifestatie in de Muziektuin was 
overweldigend en indrukwekkend. 

Hieruit blijkt maar weer dat de lokale 
politiek leeft bij de inwoners van Laar-
beek; hieruit blijkt ook dat de inwoners 
wel degelijk geïnteresseerd zijn, ge-
hoord én betrokken willen zijn bij  Laar-
beek. Want Laarbeek leeft bij de inwo-
ners, en wij zijn trots dat wij daar ons 
steentje aan hebben kunnen bijdragen.

Voor PNL wordt deze raadsperiode an-
ders: na jaren een coalitiepartij te zijn 
geweest, worden wij nu een oppositie-
partij.
Wat zeker blijft is onze betrokkenheid 
bij alle inwoners van Laarbeek: u kunt 
op PNL blijven rekenen. 

Als laatste willen wij onze welgemeen-
de dank uitspreken aan al die mensen 
die op onze afscheidsreceptie waren; 
dank voor alle mooie woorden, bloe-
men, cadeautjes en giften voor de Zon-
nebloem, Carnabeats en Kindervakan-
tiewerk. Dank ook dat u, ondanks de 
vakantietijd, in zo’n grote getale bent 
gekomen. Dat heeft ons werkelijk goed 
gedaan. Dank je wel!

Hans en Ine Vereijken
Theodoor en Sjannie Biemans

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976

Toscaan goud
Een bijzonder lekker volkorenbrood € 1.99

Suikerbrood
Met een vleugje kaneel € 1.99

Geldig van 9 t/m 15 mei

Nieuwe oogst Jazz handappels per kilo 1.99
Beker Hollandse snoeptomaatjes 0.99

Courgettes 2 stuks 0.99

Hollandse natuur aardbeien
grote bak 2.99         2 voor 5.00

Heerlijke Nectarines 
500 gram 1.29         per kilo 1.99

Dorpsstraat 3, Lieshout      tel. 0499-325867

Voor offi cieel erkende pasfoto’s 
gaat u natuurlijk naar DIO Mark.

 
Ook voor al uw fotowerk, 

vergrotingen, foto’s op canvas, 
fotolijsten, etc. bent u aan het 

goede adres.

Toscaan goudToscaan goud
Maandag 19 mei t/m Zaterdag 24 mei
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WELZIJN

Mariahout – Mensen met elkaar in contact 
brengen en motiveren om samen dingen te 
ondernemen. Dat is het doel van de bijeen-
komsten voor alleenstaanden uit Mariahout 
en omgeving. Ongeveer één keer per half 
jaar zijn alle alleenstaanden welkom bij 
deze activiteiten.

Doortje van der Burgt is één van de initia-
tiefneemsters van deze bijeenkomsten. Twee 
jaar geleden werd Doortje – zelf ook alleen-
staande - aangesproken op het kerkhof. Is er 
niet iets mogelijk om iets te organiseren voor 
alle alleenstaanden?, werd haar gevraagd. 
Doortje zag dit wel zitten en ging hiermee 
aan de slag. Samen, met onder andere Ger 
Aarts vanuit Zorg om het Dorp, ViERBIN-
DEN en Buurthuis Mariahout, werd de eer-
ste activiteit georganiseerd. En met succes.

Succes
Ger vertelt: “Ruim 40% van de alleenstaan-
den was aanwezig. Na deze activiteit heb-
ben we ongeveer één keer per half jaar iets 
georganiseerd voor deze groep. Ook op die 
keren werden de activiteiten heel goed be-
zocht.” De bijeenkomsten zijn voornamelijk 
gericht op senioren, de doelgroep zijn de al-
leengaanden, zowel dames als heren.

Sociale cohesie
De initiatiefnemers van deze middagen be-
nadrukken dat het niet per sé om de mid-
dag zelf gaat. Ger: “Het is juist ook op de 
langere termijn gericht. Veel mensen willen 
regelmatig wat doen, zoals fietsen, wande-
len of winkelen, maar weten niet met wie. 
Tijdens deze activiteiten leren ze lotgenoten 
beter kennen, waardoor spontane contac-

ten ontstaan, zelfs met vriendschappen tot 
gevolg.”

Doortje beaamt Gers woorden. “Vooral de 
zondagen duren lang. Het is fijn als je dan 
mensen kent die samen iets met je willen 
doen. Door deze activiteiten heb ik al op 
een spontane manier contacten opgedaan, 
waar ik nu bijvoorbeeld regelmatig mee af-
spreek om te buurten of ga fietsen. Dat is 
heel fijn.”

Koken voor alleengaanden
Komende zaterdag (17 mei) staat een vol-
gende activiteit op de planning. Een groepje 
dames gaat dan koken voor alleengaande 
dorpsgenoten (zie het overleg hierover op 
de onderste foto hiernaast). Het etentje 
begint om 17.00 uur en vindt plaats in het 
Buurthuis. De alleenstaanden uit Mariahout 
zijn hiervoor allemaal uitgenodigd. Wil je 
meedoen, maar heb je geen uitnodiging 
ontvangen? Geef je dan voor donderdag-
avond op door te bellen naar 0499-421496. 

Buurthuis Mariahout
De activiteit voor alleenstaanden is slechts 
één onderdeel van alles wat in het Buurt-
huis plaatsvindt. De hele week weten veel 
mensen de weg naar dit gemeenschapshuis 
te vinden, voor bijvoorbeeld een bak koffie, 
een potje biljart, kaarten, een lezing of een 
sportles. Naast Zorg om het Dorp en de bi-
bliotheek hebben nog tientallen organisaties 
zich gevestigd in het Buurthuis. Beheerster 
Helma van den Brandt vertelt: “Het is heel 
laagdrempelig en gemoedelijk. Iedereen is 
hier welkom. Het Buurthuis is een onderdeel 
van Mariahout.” 

Helma is als beheerster het grootste deel 
van de tijd zelf aanwezig in het Buurthuis. 
Zij runt het samen met Marcel van den 
Heuvel en Lambert Sanders. “We zijn met 
zijn drieën een hecht team. We kennen veel 
mensen en zijn alle drie heel betrokken, ook 
naar elkaar toe.”

Manita Herregraven is sinds een half jaar de 
dorpsondersteuner van Mariahout. Ze werkt 
nauw samen met Helma, Marcel en Lam-
bert. “Dit is heel erg belangrijk. De beheer-
ders hebben ook een signalerende functie. 
Zij horen namelijk veel van de mensen die 
hier komen. Het is belangrijk dat maatschap-
pelijke vraagstukken doorgespeeld wor-
den naar mij als dorpsondersteuner. Van-
uit ViERBINDEN werk ik nauw samen met 
vrijwilligers(organisaties), ViERBINDEN en 
professionele organisaties om de vragen van 
de Mariahoutse mensen te beantwoorden.”

Meer informatie
Wie vragen heeft over de leefbaarheid of 
het welzijn in Mariahout kan terecht bij het 
Dorpsservicepunt in het Buurthuis. Dit is op 
woensdagochtend en donderdagmiddag 
geopend. Manita is vanuit ViERBINDEN ook 
regelmatig aanwezig. Wie haar wil spreken, 
kan het beste mailen naar mherregraven@
vierbinden.nl of bellen naar 06-48532893.

Een warm bad voor alleenstaanden in Mariahout

ViERBINDEN.NL

Beheerster Helma (l) en dorpsondersteuner Manita (r)

Een groepje initiatiefnemers overlegt over de kookavond voor 
alleenstaanden komende zaterdag

Openingstijden Buurthuis:
  Ma  12.00 – 00.30 uur
  Di  18.00 – 00.30 uur
  Woe 09.00 – 00.30 uur
  Do 12.30 – 00.30 uur
 Vrij    18.00 – 00.30 uur

Kom dansen in de Waterpoort

Mantelzorgcafé voor mantelzorgers   

Restaurantavond Zonnetij 

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen staat nu al de 
volgende voor de deur. Dinsdag 20 
mei is er in de ontmoetingsruimte van 
de Waterpoort weer een dansmiddag. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel zullen er 

verschillende gezelschapsdansen voor-
bij komen. Te denken valt aan de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een 
Swing. Iedereen is welkom en u heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je 
jong! 

20 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
ViERBINDEN, Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Beek en Donk - Iedere vierde maan-
dag van de maand organiseert stich-
ting ViERBINDEN een mantelzorg-
café. Hier kunnen mantelzorgers 
met elkaar in contact komen en even 
ontspannen. Op maandag 26 mei is 
er tussen 10.00 en 11.30 uur in het 

Ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
een open inloop met koffie en thee.

In een ongedwongen sfeer kunnen 
mantelzorgers en de coördinator man-
telzorgondersteuning kennis maken en 
kunnen er, naar behoefte, verschillende 

thema’s besproken worden. Deelname is 
gratis, inschrijven is niet nodig. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen wor-
den met Xandieme Megens, coördinator 
mantelzorgondersteuning ViERBINDEN, 
via xmegens@vierbinden.nl
 of 0492-782901.

Aarle-Rixtel - Onder het motto 
‘Eten en ontmoeten’ organiseert 
ViERBINDEN in samenwerking met 
Savant culinair elke 2 weken een 
restaurantavond in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij. De eerstvol-
gende avond zal plaatsvinden op 
dinsdag 27 mei. Vanaf 17.30 uur 
is iedereen ook dan weer van harte 

welkom. Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 22 
mei 15.00 uur via het secretariaat 
van ViERBINDEN, tel. 0492-328800 
of mail naar stichting@vierbinden.
nl. Voor 27 mei staat een koud en 

warm buffet op het programma: 
Huzarensalade, zalmsalade, fruitsa-
lade, visschotel en vleesschotel, saus-
jes, plakjes gebraden varkensrollade 
met champignonsaus, kipreepjes in 
stroganoffsaus, rijst, stokbrood en 
kruidenboter. Voor dit fantastische 
driegangenmenu betaalt u €13,50 
per persoon.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers voor JOZS
Beek en Donk – De club van honderd 
van de Teugelders van Ganzendonck 
houdt op 1e pinksterdag, zondag 8 
juni, JOZS. Deze Jeugd Ontmoeting 
in ZomerSpelen worden georgani-
seerd voor de Beek en Donkse basis-
schoolleerlingen. 

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek is op zoek naar begeleiders, 
om deelnemende kinderen aan te 
sturen en te begeleiden bij een spel 

of sportonderdeel en om scores bij te 
houden. Daarnaast moet er toezicht 
worden gehouden bij diverse lucht-
kussens. 

Voor ORO DBC de Lage Hees is 
ViERBINDEN op zoek naar een vrien-
delijke vrijwilliger die een cliënt in een 
rolstoel kan begeleiden en hem elke 
maandagmorgen met een groepje cli-
enten en begeleiding naar de kinder-
boerderij kan duwen.

Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-
328 807 of mail naar 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: twww.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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Zou u ook wel eens willen weten welk proces 
voorafgaat aan een glas Bavaria? Tijdens de 
Nederlandse Brouwerijdagen op zaterdag 24 en 
zondag 25 mei openen wij onze deuren zodat u een 
kijkje kunt nemen achter de schermen van onze 
brouwerij in Lieshout. Johannes Swinkels zal u meer 
vertellen over Bavaria.

Op zaterdag 24 en zondag 25 mei kunt u tegen een 
gereduceerd tarief uit verschillende arrangementen 
kiezen om zo de Bavaria Biertour te beleven. U kunt 
al op tour voor 5 euro (normaal 15 euro)! 

Aanmelden kan vanaf 1 mei.
Kijk voor alle arrangementen en meer info op:
 www.bavariabiertour.nl

Brouwerij
Nederlandse

dagen
op 24 en 25 mei 2014

X52055_Bavaria_BrouwerijDagen_Adv.indd   1 14-04-14   09:39
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Advertorial

Smarttkids gastouderbureau 
voor professionele opvang 
Na een aantal jaren in Nuenen ge-
woond te hebben, is Natasja Ermers 
weer terug naar Beek en Donk ge-
trokken. Na 15 jaar werkzaam te zijn 
geweest in de kinderopvang was 
Natasja toe aan een nieuwe uitda-
ging.

Natasja: “Ik heb een switch gemaakt 
en run voortaan een eigen gastouder-
bureau op franchisebasis, genaamd 
‘Smarttkids’. Hierbij bemiddel en on-
dersteun ik ouders en gastouders. 
Dit doe ik met enorm veel plezier en 
enthousiasme.” 

Smarttkids staat voor:
* professionele opvang 
   in een thuisomgeving
* advies
* kwaliteit
* snelle service
* verantwoorde opvang

Smarttkids is er voor ouders die be-
hoefte hebben aan kleinschaligheid 
en persoonlijk contact. Natasja: “Dat 
is waar ik voor sta. Of het nu gaat om 
een lieve betrouwbare gastouder aan 
huis of dat de ouder het kind naar de 
gastouder toebrengt. Alle gastouders 
voldoen aan de wettelijke eisen.”

Voor vrijblijvende informatie of een 
gesprek kunt u contact opnemen met 
Natasja via onderstaande gegevens. 
Dit geldt voor zowel (aanstaande) 
ouders als voor (nieuwe) gastou-
ders. U bent een werkende ouder en 
wenst de beste opvang voor uw kind. 
Smarttkids begeleidt u bij het vinden 
van de gastouder die het beste bij u 
past. Heeft u al een gastouder  (of 
opa/oma) die nog niet geregistreerd 
is/staan, dan bent u bij Natasja aan 
het juiste adres. Ook wanneer u over 
wilt stappen. 

www.smarttkids.nl      nuenen@smarttkids.nl      06-18175750

Examenleerlingen sluiten 
schooltijd in stijl af tijdens galabal

Tentoonstelling groep 3 bij Kindcentrum de Raagten

Telekids Disco Show in Openluchttheater Mariahout

Kindervakantieweek Mariahout zoekt nog materialen

Maatschappelijke stage en Kindervakantieweek 

Laarbeek - De zenuwen zijn nog niet 
verdwenen, nadat de examens achter 
de rug zijn. Heb je het wel of niet ge-
haald? 

Bij de vmbo-afdelingen van het 
Commanderij College (Gemert en 
Laarbeek) kunnen die zenuwen vlak 

voor de uitslag nog even vergeten 
worden. Op vrijdag 23 mei zijn alle 
eindexamenleerlingen vmbo Gemert 
en het praktijkonderwijs (pro) uitge-
nodigd voor het galabal 2014 en wor-
den de kandidaten vmbo Laarbeek in 
Laarbeek onthaald.

Mariahout – Voor de kindervakantie-
week Mariahout, van 18 t/m 22 augus-
tus, is de organisatie nog op zoek naar 
hout, stof en binnendeuren.  Mocht u 
deze hebben, wilt u deze dan  a.u.b. 

bewaren voor de kindervakantieweek. 
De organisatie is hier heel erg blij mee.

Op zaterdag 16 augustus kan u 
deze spullen, in het binnengebied, 

buitenzetten. Deze worden dan bij u 
opgehaald. Voor het buitengebied, ook 
op zaterdag 16 augustus, kunt u bel-
len met 06-51651065. Bedankt voor de 
medewerking. 

Lieshout - Sinds schooljaar 2011-2012 
is de maatschappelijke stage verplicht 
voor alle middelbare scholieren. De 
maatschappelijke stage houdt in dat 
jongeren vrijwilligerswerk doen tij-
dens hun middelbare schoolperiode. 
Dat is goed voor anderen en voor hun 
persoonlijke ontwikkeling. Veel scho-
len hebben maatschappelijke stage al 
opgenomen in het onderwijsprogram-
ma.

Kindervakantieweek Lieshout heeft zich 
hierop al goed voorbereid.  Afgelopen 
jaar hebben reeds 25 scholieren de 
maatschappelijk stage met succes en 
plezier bij hen doorlopen. Ook voor 
schooljaar 2014/2015 zijn er dit mo-
ment reeds stages aangemeld bij www.
steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.nl. 
Deze zullen t.z.t. te zien zijn voor de 
scholieren. Mocht je op dit moment 

al uitkijken naar een stage dan is dit 
bij kindervakantieweek Lieshout nu al 
mogelijk. Voor de Kindervakantieweek 
2014 (welke plaatsvindt van 18 augus-
tus t/m 22 augustus) hebben zij maxi-
maal 30 plaatsen beschikbaar voor jon-
geren welke de maatschappelijke stage 
bij hen willen invullen.

Wat moet je daarvoor doen? Simpel, 
even onderstaande 4 vragen voor jezelf 
beantwoorden en checken op school!
1. Wil ik 1 tot 5 dagen (totaal ca. 8 - 

40 uur) de handjes uit de mouwen 
steken, en kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 13 jaar begeleiden tij-
dens een leuke, sportieve en ac-
tieve doe-week?

2. Kan ik in teamverband werken?
3. Vind ik het niet erg om vies te wor-

den? Want we kunnen niet garan-
deren dat je schoon blijft.

4. Heb ik op school aan de stagebe-
geleider gevraagd of deze stage 
toegestaan wordt?

Gelukt? 4 maal ja en interesse? Neem 
dan contact op met kindervakantie-
week Lieshout! Zij zorgen ervoor dat 
je als groepsbegeleider op een groepje 
kinderen wordt ingedeeld. Uiteraard 
wordt je als leid(st)er niet in het diepe 
gegooid, maar staan er in ieder geval 
1 a 2 leiders meer op je groepje welke 
al enkele jaren ervaring hebben met de 
Kindervakantieweek.

Voor aanmelding of informatie kan je 
een mail sturen naar MaS@kvwlies-
hout. Binnen enkele dagen krijg je de 
gevraagde informatie of de bevestiging 
van deelname. Kijk op de vernieuwde 
website, www.kvwlieshout.nl, om al-
vast een indruk te krijgen.

Archieffoto 2013

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Het was een drukte 
van belang deze week in het vergader-
lokaal van kindcentrum de Raagten, 
dat was omgetoverd tot tentoonstel-
ling.

De kinderen van groep 3 hadden alle-
maal een verzameling van zichzelf mee 
naar school gebracht en tentoonge-
steld voor ouders en kinderen. Hierbij 
hebben ze ook een formulier ingevuld, 

waarin allerlei informatie over hun ver-
zameling was te lezen. Onder de ver-
zamelingen waren o.a. mooie stenen, 
flesjes en knuffeltjes.

Mariahout - Heb jij altijd al helemaal 
los willen gaan tijdens de Telekids 
Discoshow? Dat kan, want op zondag 
25 mei komt deze spetterende show 
naar Openluchttheater Mariahout! 
Dat wordt wel een heel bijzondere 
opening van het kinderseizoen. 

De Telekids Disco Show is een 3-uur 
durende all-in show, waarbij kinderen 
van alle leeftijden zich helemaal kun-
nen uitleven. Om 13.00 uur wordt het 
kinderseizoen officieel afgetrapt met 
de speciale Telekids kinder-DJ, die je 

laat swingen, zingen en springen op 
de allerleukste muziek. 

Tijdens de show zijn er verschillende 
Telekids spelletjes te doen, kan men 
super coole prijzen winnen en nog veel 
meer! Naast de DJ zijn er ook twee 
Telekids-promomeiden die meedan-
sen en foto’s maken van de kids. De 
foto’s kunnen de kinderen na de show 
downloaden via telekids.nl.

Zoals ieder jaar is de opening van het 
kinderseizoen ook een podium voor de 

winnaars van de miniplaybackshow. 
De beste playbackacts uit Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Lieshout en Mariahout 
laten zich van hun beste kant laten 
zien wanneer ze naast de DJ het po-
dium betreden. 

Deze spectaculaire show mag men 
natuurlijk niet missen! Dus trek snel 
je dansschoenen aan en zorg dat 
je erbij bent. Voor kaarten en meer 
informatie ga naar www.oltm.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

Tentoonstelling bij Kindcentrum de Raagten

Nieuw binnen:

HalsOverKop
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Ballon legt bijna 500 kilometer af

Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk – De ballonnen-
wedstrijd van 11 januari in Beek 
en Donk is gewonnen door Teun 
Doudart de la Gree. Zijn ballon leg-
de de grootste afstand af, waarmee 
hij een waardebon van Intertoys 
won. 

De ballonnenwedstrijd vond plaats 
ter gelegenheid van de opening van 
het Tienerveldje achter Kindcentrum 
de Raagten. Deze werd destijds op 
ludieke wijze geopend door wethou-
ders Briels en Biemans. Aan de bal-
lonnen was een kaart vastgemaakt, 
met daarop het verzoek een kaart 
terug te sturen. Teun kreeg uiteinde-
lijk een kaart terug uit Kaiserpfalz OT 

Memleben (in de buurt van Leipzig) 
Een plaats in Duitsland die maar liefst 
495 kilometer van Laarbeek ligt.  

Van alle deelnemers kwam Teun met 
zijn ballon het verst en was hiermee 
de terechte winnaar van de ballon-
nenwedstrijd. Inmiddels heeft hij van 
zijn waardebon een mooie bestuur-
bare auto gekocht.  

Teun wijst de plaats aan waar zijn ballon is gevonden.

Project jeugdgemeenteraad ‘een 
wagen volgeladen’

Vrijwilligers gezocht voor Hiep-Hoi

OJA opent opnieuw haar deuren

Kom je buiten spelen?

Laarbeek – De Laarbeekse jeugd-
gemeenteraad wil graag iets doen 
voor mensen met een minder gro-
te portemonnee. Zij bedachten 
daarom het project ‘Een wagen 
volgeladen’. 

Van maandag 19 tot en met vrij-
dag 23 mei 12.00 uur, staat er op 
iedere basisschool in Laarbeek een 
winkelwagentje. In dit wagentje 
kunnen ouders en kinderen lang 
houdbare etenswaren doen. Deze 
etenswaren worden vervolgens 
verdeeld onder vluchtelingen en 

mensen met een klein inkomen. 
De jeugdgemeenteraad verzint 
ieder schooljaar drie projecten die 
ze datzelfde jaar uitvoeren. Voor 
2013/2014 hebben ze ervoor ge-
kozen om dit project uit te voeren, 
omdat ze graag iets willen doen 
voor mensen die het niet zo mak-
kelijk hebben.

De jeugdgemeenteraad wordt 
ondersteund door de ge-
meente Laarbeek en stichting 
ViERBINDEN.

Beek en Donk - De inschrijfavon-
den zijn goed bezocht en er zijn 
al 400 kinderen ingeschreven voor 
de komende vakantieweek van 
Hiep-Hoi. De organisatie zoekt 
nog meer vrijwilligers, want die 
zijn er op dit moment nog niet ge-
noeg.
 

Wil je graag leiding geven aan een 
groepje, helpen met de spellen, in 
de keukenploeg meedraaien, etc? 
Meld je dan nu aan. Op www.
hiephoibeekendonk.nl kan er een 
inschrijfformulier worden gedown-
load. Daar staan ook alle moge-
lijkheden voor de vrijwilligers op. 
Jij doet toch ook (weer) mee? Tot 
Hiep-Hoi.

Aarle-Rixtel – OJA in Aarle-Rixtel 
opent op 24 mei opnieuw haar deu-
ren. Ondanks de lange renovatie-
periode een reden voor een feestje.

Het 50-jaar oude pand kende enke-
le bouwkundige verrassingen, waar-
door de heropening langer duurde, 
maar nu is het einde dan toch in 
zicht. Op 24 mei is iedereen vanaf 
11.00 uur van harte welkom om 

het pand te bezichtigen. Ook is het 
mogelijk een rondleiding te krijgen 
onder genot van een kopje koffie.

De officiële opening vindt om 15.00 
uur plaats, gevolgd door een aan-
tal live bands zoals ‘MOOON’ en 
‘Felicianos’. De eigen huis-DJ’s 
voorzien de rest van deze dag de 
muziek. 

Beek en Donk - Onder het motto 
‘stimuleer het buiten spelen’ no-
digt het di-eAt team van de ge-
zondheidsrace alle kinderen tot 12 
jaar uit voor een gezellige speel-
middag. Dit samen met papa, 
mama, opa, oma, broertjes en zus-
jes.

Deze middag wordt gehouden op 
17 mei in speeltuin ‘de Octopus’ 
aan de Lage Heesweg van 14.00 

tot 17.00 uur. Er wordt gezorgd 
voor ranja, een traktatie en een ge-
zond hapje. Voor de ouders/groot-
ouders is er koffie/thee. Het team 
wil ook de spelletjes die zij nog ken-
nen uit hun jeugd met de kinderen 
spelen, zoals bokspringen, elastie-
ken, bliklopen, etc. Verder zijn er 
nog enkele verrassingen voor de 
kinderen maar deze gaan ze nog 
niet verklappen. Dus… kom je met 
hen buiten spelen?!

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-Heuvelplein passage 

Beek en Donk
www.schilderbert.nl Bert Verhoeven

*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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BS De Muldershof wil graag muzieklessen

Beek en Donk - Muzieklessen in het 
aanbod van de Beek en Donkse ba-
sisschool De Muldershof? Als het aan 
de leerkrachten en de kinderen ligt 
graag! In de afgelopen periode maak-
ten de leerlingen en de leerkrachten 
van basisschool De Muldershof op 
een andere manier kennis met het 
vak Muziek. 

Door de sterke focus op taal, lezen en 
rekenen, moeten scholen er voor wa-
ken de expressievakken, waaronder 
muziek, niet onder te laten sneeuwen. 
De huidige omstandigheden in de 
culturele sector vragen van muziek-
docenten die op scholen les geven, 
andere vaardigheden dan in het re-
guliere muziekschoolonderwijs lange 
tijd gewoon waren. Inmiddels wordt 
het belang van expressieve ontwikke-
ling bij jonge kinderen meer en meer 
erkend. Minister Bussemaker van 

Cultuur onderstreepte onlangs het 
belang van muziekeducatie in het cul-
tuuronderwijs.

Wat gebeurde er op basisschool De 
Muldershof? Gedurende zijn oplei-
ding ‘Muziek Aan De Basis’ van het 
Gehrelsinstituut en het Codarts con-
servatorium in Rotterdam, zocht Job 
van Duijnhoven, muziekdocent, een 
basisschool om als stage een aan-
tal muzieklessen  te geven. Op De 
Muldershof was iedereen snel enthou-
siast en werden 5 domeinen aangebo-
den die de muzikale vaardigheden bij 
kinderen aanspreken: zingen, luisteren 
naar muziek, muziek maken, muziek 
noteren en bewegen op muziek.

De leerlingen bleken tijdens de lessen 
verrast omdat ze met eenvoudige mu-
ziekinstrumenten aan het werk kon-
den.  Anderen spraken hun verbazing 

uit over hoe gemakkelijk ze konden 
zien hoe  toonhoogte verloopt door 
een grafisch overzicht met lijnen op 
het bord. 

Een van de leerkrachten vertelt dat ze 
het mooi vindt dat alle kinderen tijdens 
deze lessen succeservaringen kunnen 
opdoen. “Muziek spreekt vaardighe-
den aan die op een andere manier niet 
zo snel en vanzelfsprekend aan bod 
komen: luisteren naar wat je zelf doet, 
wat je teweeg brengt, luisteren naar 
anderen, samenwerken, samen plezier 
beleven en elkaar waarderen”, aldus 
juf Laura van groep 5.

De kinderen van buurschool Het 
Klokhuis maken deze weken ken-
nis met de muzieklessen van Job van 
Duijnhoven. Over een paar weken 
kun je lezen hoe zij dat ervaren heb-
ben.

Muziekles op BS De Muldershof

Juf Suze is getrouwd

De Boemerang klaar voor 
‘Summer beats’ disco

Beek en Donk - Juf Suze van klas 
1/2b van ‘t Otterke is op vrijdag 2 
mei met Geert getrouwd. 

Alle kinderen van de klas waren als 
verrassing naar ‘t Oude Raadhuis 

gekomen om met de juf ballonnen 
op te laten. Volgens de klas is juf 
Suze de leukste juf van Laarbeek. 
Zij willen met dit bericht juf Suze 
dan ook graag nogmaals felicite-
ren.

Juf Suze is getrouwd

Beek en Donk - De disco ‘Summer 
Beats’ wordt vrijdagavond 16 mei van 
19.30-22.00 uur gehouden voor alle 
kinderen van 10 t/m 15 jaar uit Beek 
en Donk en is tevens de laatste disco 
voor de zomervakantie.

Wil je even lekker uit je dak gaan? 
Geniet van de laatste discoavond 
voor de zomervakantie! Je bent na-
tuurlijk ook welkom als je liever wil 
biljarten, op de flipperkast, aan de 
voetbaltafel of airhockey wil spe-
len. Je mag één vriend of vriendin 
meenemen en hij of zij hoeft niet 
in Beek en Donk te wonen. Ingang 

tienerruimte is aan de achterkant van 
het Ontmoetingscentrum en de entree 
is €1,00. Aanmelden kan via de web-
site www.boemerangbeekendonk.nl. 

De laatste 2 activiteiten voor de zo-
mervakantie zijn ‘On the Road’ op 23 
mei en BBQ wordt BFF (Barbecue For 
Fun) op 27 juni. Het volledige pro-
gramma van activiteiten en alle foto’s 
van Tienerwerk ‘De Boemerang’ staan 
op de website. Op de hoogte blijven 
kan ook via www.facebook.com/
tienerwerk.deboemerang of volg via 
www.twitter.com/De_Boemerang.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

De MooiLaarbeekKrant wenst alle 

eindexamenkandidaten heel veel succes toe!
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 17 mei
17.00 Sparta’25 Vet - Boekel Sport
14.30 Sparta’25 MA1 - Helden MA1

Zondag 18 mei 
11.00 Sparta’25 3 - RKSVO 2
10.00 Para games Avanti - Sparta’25 G1

Agenda activiteiten
17 mei Antoon van Berlotoernooi E &F Jeugd 
18 mei Lager C en D toernooi 
24 mei Wasdamesbokaal 
30 mei E & F Kamp 
07 juni Daan van Sleeuwen Toernooi
21 juni Beach soccer toernooi

ASV’33
Jeugd woensdag 14 mei
19.00 ASV’33 B1 – Deurne B2
18.45 ASV’33 C2 – Blauw Geel’38 C6
18.30 SJVV F1 – ASV’33 F2

Zaterdag 17 mei
WEC A1 – ASV’33 A1

Veteranen zaterdag 17 mei
16.30 Stiphout Vooruit –  ASV’33

Senioren zondag 18 mei
11.00 Boekel Sport 4 – ASV’33 2 (nacomp)

Uitslagen Jeugd dinsdag 6 mei
ZSV E2 – ASV’33 E2G 6-5

Woensdag 7 mei
Mifano E3 – ASV’33 E1G 1-1
Someren B3 – ASV’33 B2 5-3

Zaterdag 10 mei
ASV’33 A1 – MULO A1 2-1
Blauw Geel’38 B2 – ASV’33 B1 3-2
Rood Wit’62 B2 – ASV’33 B2 4-2
ASV’33 MB1 – VOW MB1 1-3
Ollandia C1G – ASV’33 C3 2-1
ASV’33 D1 – ELI D1 7-0
ASV’33 E1G – Bruheze E3 10-3
ASV’33 E2G – Someren E4G 3-3
Rhode E8 – ASV’33 E3G 4-0
Erp E4 – ASV’33 E4 4-1
Milheezer Boys F2G – ASV’33 F3G 3-5
ASV’33 F4 – Nijnsel/TVE F2 Afg.
ASV’33 F5G – Boekel Sport F7 2-0

Maandag 12 mei
Blauw Geel’38 C8 – ASV’33 C3 4-4
ASV’33 D1 – Boekel Sport D2G 7-0

Uitslagen Veteranen zaterdag 10 mei
ASV’33 – Gemert 3-3

Uitslagen Senioren donderdag 8 mei
ASV’33 5 – Bavos 7 1-5

Zondag 11 mei
ASV’33 2 – Boekel Sport 4 1-1

Eli
Zaterdag 17 mei 
14.30 Ondo A1 – ELI A1
13.00 Liessel C2 – ELI C1

Veteranen
17.00 ELI Vet – Helmondia Vet

Zondag 18 mei 
11.00 Stiphout Vooruit 2 – ELI 3

Mariahout
Zaterdag 17 mei
14.30 Neerkandia B1 - Mariahout B1
14.45 Erp A2 - Mariahout A1
Zondag 18 mei 
11.00 Mariahout 2 - NWC 3
14.30 Mariahout 1 - SV Milsbeek 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 11 mei 
W1 – De Korfrakkers Afg
PupE2 – Quick Up 0 – 4 
PupE1 – De Korfrakkers 2 – 1 
Celeritas – PupD2 8 – 1 
KSV/SVSH – AspC1 5 – 5 
Be Quick – AspB1  2 – 3 
Avanti – JunA1  5 – 5 
Sen 2 – De Peelkorf 2  3 – 4 
Sen 1 – SVSH/KSV 1   Afg

Donderdag 15 mei
Sportpark Mariahout
19.00 Pup D1-Altior D2

Zaterdag 17 mei
Sportpark Mariahout
12.00 AspB1 – De Horst

Sportpark Handel
9.00 Blauw Wit – W1

Sportpark Schijndel 
10.00 Avanti (S) – PupE1
Sportpark Venlo
11.00 HBSV – PupE2
Sportpark Erp
12.00 De Korfrakkers – JunA1

Zondag 18 mei
Sportpark Schijndel
11.00 Avanti (S) 2 – Sen 2 
Sportpark Sint-Oedenrode
13.00 Kv Rooi 1 – Sen 1 

Dinsdag 20 mei 
Sportpark Mariahout
19.00 PupD1 – Avanti (S)
19.00 AspC1 – Olympia (O)

Woensdag 21 mei
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Celeritas (S) MW1
20.00 R1 – Flash R1
Sportpark Veghel 
19.45 SCMH MW1 – MW2

Donderdag 22 mei inhaalwedstrijd 
20.00 Sen 1 – SVSH/KSV 1   

handbal
Bedo
Uitslagen
Lido – Gemengde D-jeugd  5-8
EHV – Meisjes B-jeugd  12-12
Habo ’95 – Jongens B-jeugd  29-22

Programma zondag 18 mei
Achilles ‘95 – Dames 1 — Kempen 
Campus, Veldhoven

De overige wedstrijden worden verzet 
i.v.m. jeugdkamp

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 9 mei 
Jan Crooijmans – Niels Schoonings  3-0
Niels Schoonings – Dave v/d Burgt  0-3
Jan van Grinsven – Dennis van Dommelen  3-0
Mark v/d Burgt – Dave v/d Burgt  3-0
Mark v/d Burgt – Jan Crooijmans  3-0

Stand per 9 mei
1.Mark v/d Burgt  22-49
2. Philip Oosthoek  24-44

3. Dennis van Dommelen  25-41
4. Geert-Jan Otten  27-39
5. Niels Schoonings  24-34

Biljartvereniging ’t Centrum
Met 60 deelnemers heeft biljartclub 
’t Centrum het seizoen 2013/2014 
afgesloten met een bandencompetitie. Er 
werd in twee klasse gespeeld.
De uitslagen
Fr. Poulisse  - A. v. Osch 2 - 0
P. Verhagen - Th. Spierings 2 - 0
B. v. Wanrooij - Th. Verheijen 2 - 0
A. Wagemans - W. Vorstenbosch 0 - 2
De ½ finale
Fr. Poulisse - P. Verhagen 0 - 2
B. v. Wanrooij - W. Vorstenbosch 2 - 0
De finale 
P. Verhagen - B. v. Wanrooij  0 - 2
Bert van Wanrooij werd door zijn 
overwinning Kampioen van het bandenspel 
De uitslagen 
J. v. Neerven - G. v. Osch 2 - 0
J. Hesselmans- H. v.d. Vegt 2 - 0
J. Verbakel - M. v.d. Biggelaar 2 - 0
Fr. Wilbers - H. v. d. Bergh 2 - 0
De ½ finale 
J. v. Neerven - J. Hesselmans 2 - 0
J. Verbakel - Fr. Wilbers 0 - 2
De finale 
J. v. Neerven - Fr. Wilbers 2 - 0
Jan van Neerven werd door deze 
overwinning kampioen van het bandenspel 
De finale voor het algemeen 
kampioenschap werd gespeeld door:
Jan van Neerven en Bert van Wanrooij
Algemeen bandenspelkampioen seizoen 
2014 is Bert van Wanrooij.

 bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 7 mei  

Lijn A
1.Henny en Francien  60,71%
2.Helma en Joke  57,74%
3.Maria en Elly  56,55%
4.José en Jan  56,25%
   Bernadette en Antoon  56,25%
Lijn B
1.Mari en Jan  60,94%
2.Lien en Riet  59,90%
3.Liesbeth en Tiny  58,33%
4.Jo en Louis  56,25%
5.Wilma en Erik  54,95%

De volgende zitting is op woensdag 20 mei, 
aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De Tapperij.

Poort van Binderen
Uitslagen Woensdag 7 mei
1     Riky en Jan  60.42%
2     Gerda en Annie 57.29%
3/4 Riek en Leo 56.25%
3/4 Willy en Trees 56.25%
5/6 Kori en Martien 53.13%
5/6 Cecile en Corry 53.13%

Uitslagen 13 mei
1. Christel en Loek 63,28%
2. Annie en Dinie 60,42%
3. Arno en Mari 58,59%
4. Lies en Lodewijk 57,29%
5. Dorie en Cas 54,43%

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. De 
volgende speelmiddag is op dinsdag 20 
mei, bij Bavaria Brouwerij Café te Lieshout.
Meer info: www.poortvanbinderen.nl

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 13 mei
1.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 63,75%
2.Nelly Graat/Cor Verschuren  58,13%
3.Riet van Vijfeijken/Jo van Hout  57,50% 
4.Koos Vogels/Cor van de Berg  53,75%
5.Riet van der Linden/Pieta Slaats  53,75%

De volgende zitting is op dinsdag 
20 mei, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 13 mei
Halve finale Bekercompetitie:
1-0 Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
1-0 Albert v. Empel - Dirk-Jan Gloudemans
Competitiepartijen:
½-½ Frans v. Hoof - Johnny v.d. Laarschot  
0-1 Herman Konter - Willy Constant 
0-1 Aloys Wijffelaars  - André Bergman 

Programma 20 mei
Finale Bekercompetitie:
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
Competitie:
Hans Claas - Hein v. Bree 
Willy Constant - Frans v. Hoof

voetbal ASV’33 D1 kampioen

Aarle-Rixtel - De belangrijke wedstrijd 
van ASV’33 D1-Boekel Sport D2G 
werd maandag 12 mei op sportpark 
de ‘Hut’ in Aarle-Rixtel gespeeld. Bij 
winst zou ASV’33 D1 kampioen wor-
den.

Onder grote belangstelling werd er om 
19.00 uur afgetrapt. De rood-witten 
begonnen wat zenuwachtig aan de 
wedstrijd, maar al snel hadden ze het 
betere van het spel. Helaas werden de 
kansen nog niet omgezet in doelpun-
ten. Het duurde tot diep in blessuretijd 
van de eerste helft tot de 1-0 op het 
scorebord verscheen. Nog in dezelfde 
minuut werd ook de 2-0 gemaakt, wat 
tevens ook de ruststand zou zijn.

In de tweede helft gingen alle riemen 
los en ASV’33 liep al snel uit naar 4-0, 
waarop de D1 niet meer te houden 

was en uiteindelijk de wedstrijd met 
7-0 won en het feest kon beginnen.

ASV’33 D1 is kampioen geworden

Sparta’25 tegen NWC Asten in 
nacompetitie

Beek en Donk - Sparta’25 verloor het 
uitduel tegen SV Meerssen met 2-0. 
Lang hielden de spartanen stand en 
leek de verdedigende tactiek te wer-
ken. Meerssen kreeg weinig kansen 
en de spaarzame counters van Sparta 
leidden tot enkele goede kansen. 

In de 62e minuut wist Meerssen de 
muur van Sparta te doorbreken. Sparta 
kreeg kansen op de gelijkmaker, maar 
die werden niet benut. Meerssen wist 
nog een keer te scoren omdat Sparta 
meer ruimte weggaf. Maar dank-
zij een overwinning van Susteren op 
Chevremont werd directe degradatie 
ontlopen. Komend weekend speelt 
Sparta eerst thuis in de nacompetitie 
tegen tweedeklasser NWC. 

Promotiekansen Sparta 3 
Sparta 3 is al aan de nacompetitie 
begonnen. Door het winnen van de 
laatste periode in de competitie en 
een keurige 2e plaats, speelt het derde 
team voor promotie naar de tweede 
klasse. Tegen het tweede team van 
RKSVO uit Ospel werd de heenwed-
strijd gewonnen met een overtuigende 
4-0. Door twee doelpunten van Andy 
van der Vegt, één van Christian van de 
Bogaard en één van Frank Haverkort 
werd de terechte overwinning bin-
nengehaald. De thuiswedstrijd, zon-
dag om 11.00 uur, lijkt daardoor een 
formaliteit. Vervolgens volgt nog een 
tweeluik om promotie mogelijk te ma-
ken.

Voor het betere 
onderhoud

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

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43
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‘Laarbeeks voetbal treurt, hoopt 
en zucht’
De voetbalcompetities zitten 
erop en men is al weer begonnen 
met de diverse na-competities. 
Competities die gaan aangeven of 
je promoveert, degradeert of dat je 
in dezelfde klasse blijft! Al enkele 
malen zijn de diverse Laarbeekse 
clubs in deze ‘sportcolumn’ de 
revue gepasseerd en nu kan ik 
voor twee van de vier verenigingen 
definitief aangeven wat het dit 
seizoen opgeleverd heeft. En twee 
anderen leven nog tussen angst en 
hoop!

Om te beginnen met een 
‘directe’ degradant, die hiervoor 
nog niet eens een nacompetitie 
hoefde te spelen, A.S.V. ’33. Zij 
degradeerden, pas verwacht na de 
winterstop, waarbij zij maar 5 maal 
een wedstrijd winnend afsloten 
en maar liefst de helft van alle 
wedstrijden verloor, te weten 11 
keer. Met een doelsaldo van 41 
voor en 55 tegen, keren zij terug 
naar de 5e klasse. Hier zal hun 
nieuwe trainer de zaken weer op 
orde moeten gaan brengen, maar 
dat moet wel te doen zijn in een 
driejarig contract. Blij zal hij zijn met 
de terugkeer van Ronnie Heymans, 
die na een tweejarig avontuur in 
Gemert, weer op het oude honk in 
‘Ale’ terugkeert en toch altijd goed 
is voor een paar ‘handjes volle’ 
doelpunten!

Wie ook niet de nacompetitie 
in hoeft is Eli uit Lieshout! Zij 
handhaafden zich met een diepe 
zucht, in de voor hun nieuwe 
vijfde klasse G en werden 9e in de 
eindrangschikking, met 24 punten, 
8 punten meer dan Elsendorp die 
degradeerde met 16 punten in 
totaal. Eli won er 7 en verloren ook 
de helft van al hun wedstrijden, te 
weten 10 keer. Met een doelsaldo 
van 26 voor en 41 tegen, beginnen 
ook zij met een nieuwe, doch 
oude bekende trainer, Theo 
Donkers, vol goede moed aan een 
volgend seizoen in de vijfde klasse. 
Misschien wel tegen ASV, wie 
weet. Het zou weer een ‘kleine’ en 
voorwaar de enigste derby kunnen 
opleveren in het Laarbeekse!

Wie nog moet ‘bangen’ voor 
behoud in hun klasse is Sparta’25! 
Gisteren werd bekend dat zij als 
derde van onderen zijn beland, op 
een 12e plaats, die helaas ‘recht’ 
geeft op het spelen van behoud of 
degradatie, samen met de nummer 
11 uit de competitie. Chevremont 
en SSS’18 degraderen in deze 1e 
klasse D en Sparta gaat zo dadelijk 
de strijd aan met de periodehouders 
uit de tweede klassen, om te kijken 

of zij ook volgend jaar weer mee 
mogen doen in een eerste klasse. Zij 
behaalden 24 punten en verloren 
16 van de 26 wedstrijden, maar 
wonnen er nog maar liefst 7, wat 
meer is dan 4 andere ploegen in 
deze klasse, maar toch…. In ieder 
geval zullen ze het volgend jaar 
zonder ‘good oldie’ en topscorer 
Mischa Werdens moeten doen, die 
definitief afscheid heeft genomen 
van het voetbal in de selectie, maar 
volgend jaar de A-jeugd klaar gaat 
stomen!

Wie niet hoeft te treuren, te 
bangen, maar nog wel enigszins 
zal zuchten, is Mariahout! Zij 
zijn namelijk als 4e geëindigd 
met 38 punten, 18 meer dan de 
degradanten en maar liefst 23 
punten minder dan de kampioen! 
Zij wonnen de helft van hun 
wedstrijden, 11 maal, met een 
doelsaldo van 35 voor en 25 tegen. 
Afgelopen zondag speelden ze hun 
uitwedstrijd in de nacompetitie ter 
promotie naar de derde klasse, 
tegen Milsbeek gelijk met 2-2. 
Ook hier was Martijn van de Linden 
weer doeltreffend, nu middels een 
penalty. Als hij het op zijn heupen 
blijft houden, zou Mariahout wel 
eens voor dé verrassing in Laarbeek 
kunnen gaan zorgen. Per slot van 
rekening heeft hij al bijna de helft 
van het totale aantal doelpunten 
voor het eerste voor zijn rekening 
genomen! Op naar volgende 
week, thuis tegen Milsbeek.

Over enkele weken gaan we 
met z’n allen hopen, dat we als 
klein land en grote voetbalnatie, 
de sterren van de hemel gaan 
spelen in het verre Brazilië! Ik geef 
er niks om dat er veel gezucht 
gaat worden, als we maar niet 
hoeven te treuren voor zondag de 
dertiende juli!

R. van den Enden

COLUMNvoetbal Hoge KNVB-onderscheiding 
voor Jozef van Leuken

Lieshout - Tijdens de vrijwilligers-
avond van voetbalvereniging ELI 
op zaterdag 10 mei werd een hoge 
KNVB-onderscheiding uitgereikt aan 
Jozef van Leuken. 

In aanwezigheid van zijn gezin en 
vele vrijwilligers van ELI werd hem 
het lidmaatschap  van verdienste 
van de KNVB toegekend voor zijn 

vele, jarenlange verdiensten voor 
de club. Uit handen van KNVB-
vertegenwoordiger de heer Koster 
ontving hij de bijbehorende oorkon-
de. Jozef van Leuken zet zich na zijn 
actieve voetbalcarrière al vele jaren 
geheel belangeloos in als vrijwilliger 
van de Lieshoutse voetbalclub. Zo is 
hij in het verleden 6 jaar bestuurslid 
en grensrechter en 9 jaar jeugdleider 

geweest. In de afgelopen 25 seizoe-
nen was hij ook consul van het ELI-
sportpark. Verder is Jozef sinds 1978 
clubscheidsrechter bij zijn vereniging, 
vanaf 1989 ook accommodatiebe-
heerder op Sportpark ’t Luytelaar en 
verricht hij andere hand- en span-
diensten.

Jubilaris Jozef van Leuken 
met zijn vrouw Bea

Kampioensreceptie 
jeugdelftallen ASV’33

Diverse toernooien voor ELI

Dames VV Mariahout nemen afscheid van Toon Bekkers

Aarle-Rixtel - De F3G, F1 en D1 zijn 
dit seizoen kampioen geworden. 
Dit wil ASV’33 natuurlijk niet zo-
maar voorbij laten gaan, dus biedt 
de vereniging deze teams een re-
ceptie aan voor het behaalde kam-
pioenschap.

De receptie vindt plaats op zater-
dag 17 mei van 18.00 -  18.45 uur. 
Voorafgaand aan de receptie zal er 
gevoetbald worden tegen de ouders 
en zal er eten zijn voor de teams en 
leiders. Dus kom de kampioenen fe-
liciteren zaterdag!

Lieshout - Voor de meeste teams zit de 
competitie er op. De komende weken 
vinden er allerlei toernooien plaats. 

Zondag 18 mei speelt ELI 3 in de na-
competitie de return tegen Stiphout 
Vooruit 2. Vrijdag 16 en zaterdag 17 
mei  vindt ook de jaarlijkse Doedag 
op sportpark ’t Luijtelaar plaats. Op 

vrijdagavond alleen voor de E en 
F-spelertjes. Op zaterdag zijn alle 
jeugdspelers, die geen competitiever-
plichtingen hebben, van harte uitge-
nodigd.

Kijk voor meer informatie op 
www.rkvveli.nl.

Mariahout - Enkele minuten voor 
half 2. Een lekker zonnetje, maar een 
fris windje. Op het terras van het 
sportpark is het erg gezellig, maar 
de ogen zijn toch gericht op het veld. 
De dames van VV Mariahout spelen 
hun laatste wedstrijd tegen DVG. 
Ondanks ze al gedegradeerd zijn, 
willen ze per se winnen, omdat hun 
trainer, Toon Bekkers, op deze zon-
dag na 7 jaar trainerschap afscheid 
neemt. 

Helaas is het bij rust 0-2 voor DVG 
en iedereen baalt enorm van de ach-
terstand. De tweede helft begint 
Mariahout weer vol goede moed 
en strijd. Na een overtreding op een 
speelster van Mariahout in het 16 me-
ter gebied van DVG, krijgt Mariahout 

een penalty. Elke Dekkers houdt het 
hoofd koel en zorgt voor de aanslui-
tingstreffer, 1-2. Nog 2 goals waren 
nodig voor de winst van Mariahout, 
maar dan scoort DVG de 1-3 en 
wordt het voor de dames een lastige 
opgave om deze wedstrijd te winnen. 

Maar ze blijven strijden, strijden voor 
hun trainer Toon! Wat resulteert in 
een goal van Hiske van Oeffel, die ziet 
dat de keepster te ver voor haar goal 
staat en de bal er snoeihard in schiet, 
2-3. Niet veel later krijgt Mariahout 
een hoekschop en ja hoor.. 3-3! Wie 
er precies scoorde is niet duidelijk, 
maar dat is ook het minst belangrijke. 
Het harde werken werd beloond. Met 
nog maar 2 minuten op de klok staat 
het nog 3-3, maar de keepster van 

DVG staat weer te ver voor haar goal 
en daar weet Hiske wel raad mee. De 
bal vliegt in de goal en Mariahout 
komt op een 4-3 voorsprong! Het 
eindsignaal klinkt, de vreugde en op-
luchting is duidelijk zichtbaar. 

Dit was het mooiste afscheidscadeau 
wat ze Toon konden geven. Het was 
een heel spannende wedstrijd, die 
ook nog winnend werd afgesloten 
in de laatste minuten. Toon, namens 
de dames van VV Mariahout heel erg 
bedankt voor de 7 jaren als trainer! Je 
hebt je zeker te weten bewezen met 
alle trainingen die je voor het dames-
team verzorgde, het behaalde kampi-
oenschap en 2 jaar in de 5e klasse!

Het dameselftal van VV Mariahout
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rolschaatsen Colet Claessens naar Duitsland en 

geselecteerd voor Wereld 
Kampioenschappen

Zaandam/Lieshout – Het wedstrijd-
seizoen van het kunstrolschaatsen 
is in volle gang. De Internationale 
Klasse heeft in het weekend van 
10/11 mei in Zaandam gestreden om 
de hoogste punten in de verschillende 
klasses in de disciplines Figuurrijden 
en Vrijrijden. 

De Lieshoutse Colet Claessens komt 
wekelijks naar Mierlo voor haar trai-
ningen in de discipline Figuren. Iedere 
training rijdt Colet haar verplichte 
Figuren met de verplichte elementen. 
Figuren is een concentratiesport die bij 
Colet hoog in het vaandel staat. 

Op zaterdag 10 mei stond de 2e wed-
strijd van het seizoen op de agenda. In 
de namiddag kwamen de 6senioren op 
de baan om te strijden voor de hoogste 
jurypunten. Net als de eerste wedstrijd 
Figuren moest Colet haar meerdere er-
kennen in Diana v.d. Doelen van VRC 

(Valkenswaard). Met een keurige 2e 
plaats kan Colet toch terug kijken op 
een zeer geslaagde wedstrijd. Voor 
Colet was deze wedstrijd een mooie 
training voor de wedstrijd aankomen-
de week in het Duitse Freiburg. 

Behalve wedstrijden in Nederland 
neemt Colet deze week deel aan de 
Duitsland Bokaal, welke in Freiburg 
worden gehouden. Voor Colet is dit niet 
de eerste keer dat zij aan de Duitsland 
Bokaal deelneemt, maar wat wel nieuw 
is,  is het aantal deelnemers/sters uit 
de vele verschillende landen. Naast de 
drie Nederlandse rijdsters komen er 
ook deelnemers uit de Europese lan-
den België, Duitsland, Italië, Frankrijk, 
Denemarken, Slowakeije, Zwitserland, 
Spanje , Portugal en Oostenrijk. Naast 
deze landen zijn er ook deelnemers uit 

Argentinië, Japan, Columbia, Brazilië 
en de Verenigde Staten. Colet komt uit 
in een klasse met 23 rijdsters, zij strij-
den allemaal om de hoogste punten.

Naast deelname aan de Duitsland 
Bokaal, ligt er nog meer in het ver-
schiet voor Colet. Colet heeft onlangs 
gehoord dat zij, op basis van haar pres-
taties van dit jaar, geselecteerd is voor 
de Wereld Kampioenschappen welke 
in september/oktober in Reus (Spanje) 
worden gehouden. Voor Colet bre-
ken er drukke tijden aan om zoveel 
mogelijk te trainen, onder leiding van 
haar Beek en Donkse trainster Jeanne 
Janssens. 

Meer informatie over de wedstrijd en/
of RV Olympia is te vinden op: 
www.rvolympia.nl.

Zaandam/Beek en Donk - De top 
van individueel Kunstrolschaatsend 
Nederland had zaterdag 10 en zondag 
11 mei een treffen in Zaandam. Vier 
leden van RC De Oude Molen waren 
scherp en ze veroverden 1 gouden en 
2 zilveren plakken.

De wedstrijden in deze Internationale 
klasse zijn altijd uitermate spannend 
omdat de deelnemers zeer aan elkaar 
gewaagd zijn, de concurrentie is ui-
terst scherp. Beheersing van de tech-
niek, geen fouten maken en zo goed 
mogelijk presteren is een vereiste om 
een plek op het erepodium te verove-
ren. Er waren wedstrijden Figuren en 
Vrijrijden.

Birgit van Berlo reed in de klasse 
Jeugd een sterke Figuurwedstrijd. Al 
bij het eerste Figuur wist ze een hoge 

jurynotering te scoren. Na een dipje op 
het tweede Figuur wist ze zich goed te 
herpakken en was ze de rest van de 
wedstrijd oppermachtig. Ze veroverde 
de eerste plaats.

In de klasse Aspiranten reden Michelle 
de Koning en Kimberly van Schijndel 
hun Figuurwedstrijd met wat foutjes, 
waardoor een plek op het podium 
aan hun neus voorbijging. Toen was 
het zaak om de fouten te vergeten 
en opnieuw te concentreren voor de 
Vrije Lange Kür. Michelle de Koning 
lukte dit, en ze reed een sterke Kür 
met dubbele sprongen. Punten van 
de jury waren uitstekend en ze be-
haalde de tweede plaats. Dit leverde 
haar in de Combinatie ook nog een 
mooie bronzen plak op. Voor Kimberly 
van Schijndel ging het net wat min-
der, ze miste enkel puntjes en moest 

genoegen nemen met een zevende 
plaats. Het laat weer zien hoe scherp 
de concurrentie is, en hoe hard er ge-
werkt moet worden om een plek voor-
aan te bemachtigen.

Bij de Senioren reed Marloes Kluijtmans 
ook een sterke wedstrijd. Zowel haar 
Korte als haar Lange Kür waren goed 
gevuld met mooie sprongen, pirouet-
ten en passenseries. Met beide Küren 
reed ze zich naar de zilveren plak. Voor 
de vier dames is het nu zaak om dit 
niveau aan te houden en nog bij te 
scherpen in de trainingen. Het volgend 
treffen van de Internationale Klasse 
is het Nederlands Kampioenschap. 
Dat wordt 28 en 29 juni gereden in 
Zaandam. Meer informatie over de 
rolschaatssport is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl

bridgen Gratis zomeravond 
bridge

Concours Hippique 
bij rijvereniging de 
Hoefslag

Beek en Donk - Ook dit jaar houdt 
Bridgeclub ‘Over the bridge’ in de 
zomermaanden elke maandagavond 
gratis bridge drives in Café/Zaal De 
Tapperij in Beek en Donk. 

De eerste keer gaat plaatsvinden op 
19 mei en de laatste gratis bridge-
avond wordt gehouden op 1 septem-
ber. De Tapperij is wegens vakantie 
gesloten op 28 juli, 4 en 11 augus-
tus (bouwvakvakantie). Op de gratis 
bridgeavonden is iedereen welkom, u 
hoeft dus geen lid te zijn of te worden. 
U kunt zich, met bridgepartner, gratis 
aanmelden tussen 19.00 uur en 19.15 

uur. Het bridgen begint om 19.30 uur.

Tijdens de slotdrive van het seizoen 
2013-2014 werden ook de kampioe-
nen gehuldigd;  Rinus Meijers en Cor 
Biemans wonnen het algemeen klas-
sement en Elly van Vught en Hannie 
Somers het bergklassement. Zij wer-
den alle vier gehuldigd met een oor-
konde en een bloemetje.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met voorzitter Henny de 
Leeuwe, tel. 0492-462456 of met se-
cretaris Jos Mescher, tel. 0492-386101.

Aarle-Rixtel – Ponyclub O.L.V. ruiter-
tjes en rijvereniging de Hoefslag houdt 
in het pinksterweekend een Concour 
Hippique. De ponyclub O.L.V. ruiter-
tjes bestaat dit jaar 50 jaar en naar 
aanleiding van dit jubileum wordt 
deze wedstrijd georganiseerd.

Op zondag 8 juni zullen de ponyruiters 
de wedstrijd gaan rijden en op maandag 

9 juni zijn de paarden aan de beurt. De 
wedstrijd begint op beide dagen rond 
10.00 uur en zal tot het einde van de 
middag duren. De wedstrijden wor-
den gereden aan de Lieshoutseweg in 
Aarle-Rixtel t.h.v. huisnummer 74. De 
entree is gratis en iedereen is welkom.

Veteranen Sparta’25 zoeken 
versterking

Beek en Donk - De veteranenafde-
ling van Sparta’25 is op zoek naar 
een zestal spelers, om de selectie te 
versterken voor het volgend seizoen. 
Aan het einde van dit seizoen hangen 
zes veteranen hun schoenen aan de 
wilgen, waardoor er plaats vrij komt 
in het veteranenelftal.

De veteranen spelen op zaterdagmid-
dag omstreeks 16.00 uur hun wed-
strijden. Je kunt je aanmelden bij de 

veteranen als je de leeftijd van 30 jaar 
hebt bereikt. De voorkeur gaat uit 
naar spelers waar ze nog ‘jaren’ mee 
vooruit kunnen.

Schroom niet en meld je aan bij het be-
stuur van de veteranen of bij de leiders 
Mari Vesters of Arie Kluijtmans. Om 
te kunnen voetballen dien je wel lid te 
zijn/worden van Sparta’25. Voor meer 
informatie kan contact op worden ge-
nomen met Mari, tel. 06-22450481.

All Style Tattoo & Piercing

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

RC De Oude Molen presteert prima in 
Internationale klasse

Birgit van Berlo

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Alle vers gesneden 
groenten in de snijkast

€1,-

Administratie, Belastingen, 
Bedrijfsadvies, Loonadministratie

www.kubuslaarbeek.nl        laarbeek@kubus.nl        t 0499 423933        m 06 12424582

KUBUS Laarbeek.   maakt ondernemen leuk.

Uw administratiekantoor
dichtbij.

Het administratiekantoor 
met een vaste pakket-
prijs per jaar!

Johan 
Duijmelinck

paardensport
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Komende zaterdag wordt in Spanje de 
voetbalcompetitie beslist met het prachtige slotstuk 

Barcelona- Atletico Madrid.
Wie wordt de nieuwe kampioen van Spanje?

Stuur uw antwoord voor zaterdag (17 mei) 17.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Bjorn van Erp

Antwoord vorige editie: 
Mendieta (Valencia) en Effenberg (Bayern Munchen)

Cadeaubon kan tot 22 mei worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Mariahout en Milsbeek 
houden de spanning erin

Sparta’25 D2G kampioen

Mariahout A1 kampioen na 4-0 winst

Sparta’25 F5 onverwacht kampioen

Mariahout - Milsbeek verloor afge-
lopen donderdag de kampioenswed-
strijd van Volkel en het is altijd maar 
de vraag hoe een ploeg zich van een 
dergelijke klap kan herstellen. Thuis 
tegen Mariahout kwam de ploeg niet 
verder dan een 2-2 remise, waardoor 
de return nog volop kansen biedt voor 
beide ploegen. 

De eerste kans in de wedstrijd was 
voor de linksbuiten van Milsbeek, Zep 
Megens. In de 5e minuut kreeg hij 
een steekbal maar hij schoot de bal in 
het zijnet. Even later was het Michel 
Leenders namens Mariahout die een 
voorzet in gedachte had maar die uit-
eindelijk op de lat belandde. Ditzelfde 
kunstje deed Zep Megens vervolgens 
ook, maar ook zijn bal raakte louter 
de lat. Na een kwartier spelen was 
het dan toch Mariahout dat de score 
wist te openen vanaf 11 meter. Luuk 
Leenders werd gevloerd door de kee-
per. Martijn van der Linden mocht 
aanleggen vanaf 11 meter en schoot 
de bal keurig rechtsboven in de hoek, 

0-1. In de 26e minuut was het we-
derom Zep Megens die dicht bij de 
gelijkmaker was. Een vrije trap werd 
door niemand aangeraakt, botste te-
gen de paal en Mariahout kwam met 
de schrik vrij. Toch viel de gelijkmaker 
nog voor rust. Dennis Abbenhuis ver-
schalkte Mariahout doelman van den 
Heuvel met een lob en tekende voor 
de 1-1 aan.

De tweede helft ging gelijk op en pas 
tegen het einde werd het echt inte-
ressant. 10 Minuten voor tijd wist 
Mariahout opnieuw op voorsprong 
te komen. Martijn van der Linden gaf 
Luuk Leenders een diepe bal mee en 
Luuk rondde dit buitenkansje koel-
bloedig af, 1-2. Toch werden de 
punten gedeeld. Na een vrije trap 
zag de scheidsrechter een handsbal 
van Michel Leenders en mocht ook 
Milsbeek vanaf elf meter aanleggen. 
Boubaker Bouchalga faalde niet en 
schoot de 2-2 binnen. Volgende week 
is de return in Mariahout en is alles 
nog mogelijk.

Beek en Donk – Sparta D2G is het sei-
zoen ongeslagen doorgekomen. Het 
was een nek aan nek race met Eli D2 
tot de ontmoeting op 12 april. Toen 
deze wedstrijd gewonnen werd met 
5-2 lonkte het kampioenschap.

Zaterdag 10 mei kon het beslist wor-
den in een uitduel tegen Rhode D4. 
Voor de spelers was het geheim ge-
houden dat ze in deze wedstrijd 
kampioen konden worden. De vele 
meegereisde supporters wekten wel 
een beetje argwaan en toen ze in de 
rust vroegen waarom iedereen kwam 
kijken, werd het ze pas duidelijk: we 
worden vandaag kampioen.

Onder de bezielende leiding van 
Rik van Zoggel, Stan van Dinther en 
vaste vlaggenist Aron Dekkers be-
gon het team aan het kroonstuk van 
deze competitie. Na 5 minuten werd 
de score geopend door Teun Faust 
0-1. Hij krijgt weer direct een kans en 
maakt ook 0-2 in de 8e minuut. Door 
een mooie voorzet vanaf de zijlijn van 
Jowie Dekkers maakt Gijs van Bragt 
de derde treffer al in de 10e minuut. 
Rhode krijgt amper kans tot doorbre-
ken door de defensie van Sparta en de 
enkele keren dat dat lukt, stuiten ze 
op keeper Jimmy Bekkers. Tussen de 
25e en 30e minuut vergroten Luc van 
Lieshout, Teun Potters en Munasar 
Yahye Mohamed de score, ruststand 
0-6.

De tweede helft was wat slordiger. 
Toch weten ze de score nog verder uit 
te bouwen naar 0-9, door doelpunten 
van Ruud van de Ven en 2x Kiki van 
Schijndel. Dat deze kids door het dolle 
heen waren bewijst de foto, er werd gre-
tig ‘gebuikschuifd’. Helaas was dit een 
zojuist aangelegd stukje gras, waarvoor 
nógmaals excuses Rhode, maar een 
kampioenschap móet nu eenmaal ge-
vierd worden!

Op 12 mei wonnen de jongens hun laat-
ste wedstrijd tegen Boekel Sport D3 met 
0-5. Hiermee haalde Sparta’25-D2G 33 
punten uit 11 wedstrijden, een klasse 
prestatie, in een team waar gezelligheid 
en sportiviteit op nummer 1 staat.

Mariahout – Menig jongenshart ging 
sneller kloppen bij het betreden van het 
hoofdveld van Sportpark de Heibunders. 
Zaterdag speelde Mariahout A1 de kam-
pioenwedstrijd tegen Blauw Geel’38.

De A1 werd 29 jaar geleden voor het 
laatst kampioen en het was hoog tijd 
om daar iets aan te doen. Daarvoor 
moest wel gewonnen worden van de 
nummer zeven van de ranglijst, Blauw 
Geel’38.

De Marianen kenden een ietwat ze-
nuwachtige start, maar bij de openings-
treffer was daar niets van te merken. 

Dennis Veldpaus kwam 1 op 1 te staan 
op de helft van Blauw Geel en bewaar-
de het overzicht. Robin stond vrij en 
slaagde in de afronding 1-0. Mariahout 
draafde door en breidde de score uit 
tot 2-0 via Stijn van den Bogaard. De 
voorzet kwam vanaf links van Dennis 
Veldpaus. 

Wat coach van Bosbeek in de kleedka-
mer gezegd heeft is niet bekend, maar 
dat zijn spelers gedreven waren om te 
winnen was te zien in de tweede helft. 
De ploeg maakte jacht op de 3-0. Deze 
kwam dan ook tot stand na een terecht 
toegekend penalty aan Mariahout. 

Dennis Veldpaus nam plaats achter 
de bal en plaatste deze koelbloedig 
rechtsonder in de hoek. Met de hoof-
den al bij de overwinning, zorgde 
Dennis Veldpaus ook nog voor de 4-0 
op aangeven van Luc van Rooij.

De scheidsrechter floot bij de 4-0 
stand af en daarmee werd Mariahout 
A1 gekroond tot de kampioen van het 
seizoen 2013/2014 in hun klasse. De 
kampioensshirts konden aan! Iedereen 
in Mariahout is trots dat er na 29 jaar 
weer een kampioen is in de A-jeugd. 
Mariahout A1 bedankt van Heeswijk 
Wonen en slapen voor de sponsoring.

Beek en Donk - Sparta F5 is, onver-
wacht, voor de tweede keer dit sei-
zoen kampioen geworden. 

Na het kampioenschap in de 
najaarscompetitie is ook de 

voorjaarscompetitie als beste team af-
gesloten. Door het onverwachte ver-
lies van Brandevoort F3 is Sparta op 
gelijke hoogte gekomen. Gelijk bete-
kend bij de jeugd kampioen. 

Sparta’25 D2G viert het kampioenschap

Mariahout A1 kampioen

Sparta’25 F5

voetbal
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investeerde in de MILON CIRKEL
Milon Cirkel : De oplossing voor mensen gezond én vitaal willen

zijn, ook als je niet graag sport of weinig tijd hebt !
Wij zijn er van overtuigd dat wij voor u de beste oplossing hebben.

Eindelijk een oplossing voor mensen die 
minder graag sporten én weinig tijd hebben!
Met wat zenuwen in mijn lijf ging ik naar 
Lifestyle Center Laarbeek in Beek en Donk. Een 
vriendin had voor mij een afspraak gemaakt. 
Mijn vriendin was superenthousiast over het 
centrum en haar resultaat. Als zij het kan, 
moet ik hetook kunnen. Ik was  echter best 
zenuwachtig. Ik en sport?

Alles werd automatisch ingesteld
Na een korte vragenlijst over mijn gezondheid 
en mijn redenen om te willen sporten, kon ik 
mij omkleden. Ik mocht nog geen lidmaatschap 
nemen! Ze wilden eerst weten of ik het wel leuk 
ging vinden. Dat vond ik wel interessant. Ik 
mocht me omkleden, en we zouden starten. Ik 
kreeg eerst een uitleg over de Milon Cirkel, dit 
zou voor iedereen de ideale manier zijn om te 
starten. De Milon Cirkel was een gemakkelijke 
manier om goed moe te worden, vertelde mijn 
coach me! In het midden staat een gigantische 
tijdszuil. Als die bubbelde moest je oefeningen 
doen. Ik kreeg een soort bankpasje met een 
chip. Mijn coach stelde de toestellen voor 
mij in. CIRKEL De volgende training moest 
ik gewoon mijn kaart opnieuw in het toestel 
stoppen, en alles stelde zich dan automatisch 
in, zoals mijn coach dat de eerste keer gedaan 
had. Ik kon dus geen fouten maken. Oef, wat 
een geruststelling. 

Ik had dadelijk een goed contact met de 
andere klanten.
35 minuten later was ik nat van het zweet! Ik 
had nog nooit zo gezweet, maar toch voelde 
ik me super. De tijd was omgevlogen. Voordat 
je een oefening beu bent moet je weer snel 
naar de volgende. Ik dacht dat ik het nooit zou 
kunnen maar ik werd ook prima geholpen door 
de andere klanten. De sfeer was daar echt heel 
losjes. Ik vreesde enkel dat ik de volgende dag 
niet meer uit bed zou kunnen. Dit viel echter 
reuze mee! Ik moest wel 5 dagen wachten voor 
de volgende training. Het leuke aan de Milon 
Cirkel is dat je echt moe wordt zonder dat je 
het echt merkt! Je kan ook niets verkeerd doen, 
dus je mag je helemaal laten gaan. 

Verbeterde stofwisseling
Ik wou dus duidelijk afvallen, maar wel op een 
juiste manier. Ik moest eerst zorgen dat door de 
Milon Cirkel mijn stofwisseling verhoogde. Elke 
training ging het beter! Ik had nooit gedacht 
dat ik sporten leuk zou vinden! Ik merkte 
echter dat het elke week beter en beter ging. 
Ik had niet verwacht dat ik zo snel resultaat 
zou voelen. Na een maand was ik mooi een 
hele kledingmaat kwijt! Ik voelde me boven 
dien ook fitter, ik had minder last van mijn 
rug, ik sliep beter én ik leerde een heleboel 
leuke mensen kennen. Ik ga nu zelfs vaak twee 
keer per week. Het kost me echt geen moeite 
meer om mezelf te motiveren om te gaan. Het 
resultaat mag er ook zijn! Ik eet een beetje 
anders dan vroeger maar zeker niet minder en 
ook bijzonder lekker!

Ik kan de Milon Cirkel echt aan iedereen
aanbevelen!

Wij zijn er van overtuigd dat wij voor u de beste oplossing hebben.

Fit in 35 minuten!Maak nu uw afspraakvoor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Parklaan 6  |  Beek en Donk  |  T. 0492-462521 | www.lifestylecenterlaarbeek.nlParklaan 6  |  Beek en Donk  |  

CIRKEL

GOED VOOR 1  MAAND GRATIS
& VRIJBLIJVEND UITPROBERENBON 

Slechts 2x per 10 dagen 35’ 
trainen en 15x meer resultaat.
Wetenschappelijk bewezen !

Voor jong en oud.

ERVAAR NU GRATIS EN 
VRIJBLIJVEND ZELF OF DE MILON 

CIRKEL ÉCHT IETS VOOR JOU IS
Bel ons en maak een afspraak om gratis en 
geheel vrijblijvend onze Milon Cirkel uit te 
proberen. De Milon Cirkel is de efficiëntste 

en plezierigste manier van sporten !

Aanbod is geldig voor de eerste 100
aanmeldingen na deze publicatie.
Enkel geldig voor niet leden van
Lifestyle center Laarbeek op 
vertoon van deze bon en +18j.

tennis wielersportT.V. ‘t Slotje speelt verrassend 
gelijk tegen T.C. Goirle 

Fietsspektakel 
door De Bosduvels

59e Bavaria-Ronde van Lieshout

Beek en Donk - Het eerste heren-
team van T.V. ‘t Slotje moest het op-
nemen tegen de nummer twee van 
vorig jaar. Vooraf was Coach Jorg 
Gussenhoven blij met een punt. 
“Op de vierde singel was het punt 
te behalen, maar dat we met 3-1 uit 
de singels zouden komen was een 
daverende verrassing”, aldus Jorg.

Jochem Mol boog net het hoofd 
voor de kopman van de Goirlese 
formatie, Guus Oerlemans, met 4/6 
6/7.  Bowen Straatman won 6-4 6-4 
van Martijn Janssens (Vroeger bij de 
jeugd nummer 1 van Nederland). Dit 
keer geen comeback nodig gehad.  
Mats Hermans won ook degelijk 
met 6-4 6-4 Dubbelkoning Remco 
de ruijter. Wesley Muijs liet zien op 
de vierde singel zijn tandvlees en 
voorkwam een derde set door de 
tiebreak naar zich toe te trekken. 
Nadat hij de eerste set eenvoudig 
met 6-2 gewonnen had.  De dub-
bels waren een prooi voor Goirle. 
Eindstand 3-3 
Nu aanstaande zaterdag staat de 
derby tegen Son op het programma. 
Deze wedstrijd bepaalt of het eer-
ste herenteam nog mee kan doen 
om het kampioenschap van de ere-
divisie. Vanaf 14.00 uur is iedereen 

welkom op het tennispark(kerkakker 
1) op het grote terras.

Landelijk gemengd zondag 3e klasse
Het eerste gemengd van ’t Slotje 
speelt wederom gelijk tegen 
T.C. Venray. Wesley Muijs, Nils 
Herwegen en Monique Herwegen 
hadden allen drie sets nodig om 
de singel naar zich toe te trekken. 
Voor Nils Herwegen was het al de 
derde drie setter in twee dagen. In 

de dubbel werd bij de stand van 06- 
0-1 opgegeven met een overbelaste 
pols. Ook de damesdubbel viel ten 
prooi aan de Venrayse formatie. De 
mixen werden gedeeld, waardoor 
de punten gedeeld werden(4-4). 
Door dit resultaat staan ze gedeeld 
derde. Wel krijgen ze nog nummer 
1 aanstaande zondag thuis. Wellicht 
dat het thuisvoordeel uitgebuit kan 
worden en dat ze een verrassing 
kunnen neerzetten. De doelstelling 
is al behaald, dus er vrijuit er tegen-
aan worden geslagen. Kom dat zien 
vanaf 9.00 uur.

Landelijk jeugd 1e klasse
Thuis tegen TC Skinlo werd het een 
mooie 6-2 zegen voor het jeugdteam 
t/m 17 jaar. Alleen Dirk Biemans had 
het zwaar tegen een sterke jeugd-
speler. Deze kwam hij tegen in de 
singel en de mix. Nu komende zon-
dag krijgen ze de kampioenskandi-
daat tegen. Als ze die winnend af 
kunnen sluiten, krijgen ze weer aan-
sluiting met de top.

vlnr Mats Hermans, Bart Smeets, Bowen Straatman, 
Jorg Gussenhoven, Wesley Muijs en Jochem Mol.

Mariahout – Een gecombineerd 
fietsspektakel voor MTB (30, 45, 
55 en 70 km) en vrije toerfietstocht 
VTT (60 en 110 km) wordt door 
BZET De Bosduvels op zondag 1 
juni gehouden.

Het MTB spektakel voert door het 
magnifieke Mariahoutse landschap, 
slingerend langs velden, over on-
verharde paden en langs pittoreske 
slootjes en vergezichten met daarin 
opgenomen diverse single tracks. 
De VTT renners worden verwend 
met een schitterende tocht door 
het Brabantse landschap, waarbij dit 
jaar twee startplaatsen zijn opge-
steld, bij de Oranjebar in Mariahout 

(60 en 110 km) en Sportpark ‘de 
Kranenhof’ in Escharen (alleen 110 
km).

De MTB tochten starten alleen vanaf 
Mariahout. Voor de tocht inschrij-
ving wordt de NTFU tarieven toege-
past. Het inschrijven start vanaf 7.30 
uur voor de lange afstanden (Weg 
110 km, en MTB 70 km) en de ove-
rige tochten starten vanaf 8.00 uur. 
Voor alle tochten geldt dat er een 
prima verzorgde pauzeplaats is en 
voor de MTB’s is er een afspuitgele-
genheid voor de fiets ingericht. Voor 
nadere informatie wordt verwezen 
naar www.debosduvels.nl 

Lieshout - Hoewel de supportersclub 
‘De Lieshoutse Wielrenners’ zich op-
maakt voor het 60-jarig jubileum, dat 
volgend jaar gevierd gaat worden, 
wordt er op zondag 18 mei eerst nog 
de 59e Bavaria-Ronde van Lieshout ge-
reden. 

Om 12.30 uur wordt er gestart met een 
nieuwelingenwedstijd van 40 kilome-
ter. Topfavorieten hierbij zijn Koen van 
Helvoirt, Xavier Poels, Willem Bok en 
Jarno van Esch.

De junioren maken gebruik van het par-
cours aan de Dorpsstraat in Lieshout en 
hebben een afstand van 65 kilometer af 
te leggen. Dylan Bouwmans, Maik van 
der Heijden, Jurjen Varkenvisser en Sven 
Bergmans zullen onder andere aan de 
start verschijnen.

De elite/beloften, de hoofdschotel van 
de middag, beginnen om 15.30 uur en 
hebben een 80 kilometer lange rit voor 
de boeg. Favorieten hierbij zijn Koos 

Jeroen Kers (winnaar 2011 en 2012), 
Ronald Roos (winnaar 2007), Harm van 
der Sanden, Edwin Arts, Jasper de Laat, 
Bjorn van der Heijden, Ferdi van Katwijk, 
Twan Brusselman en Ruud Kooijmans. 

Toegang tot dit wielergebeuren is gra-
tis. In het kader van het 60-jarige jubi-
leum vindt op zondag 7 juni 2015 het 
Nederlands Kampioenschap voor de 
jeugd plaats in Lieshout. 

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Frank Schepers Koning bij 
handboogschutterij de Eendracht

Aarle Rixtel - Na een boeiende en tot 
het eind toe zeer spannende strijd 
kon zaterdagavond, na het tellen 
van de punten, Frank Schepers ge-
kroond worden tot nieuwe Koning 
van HBS de Eendracht. Bij de junioren 
behaalde Joost Botman de titel van 
Jeugdkoning.

Zaterdag10 mei vonden onder grote 
publieke belangstelling de wedstrijden 
voor de Koningstitels plaats op de doel 
in Aarle Rixtel. 13 Senioren en 4 juni-
oren gingen de strijd aan waarbij ook 
Keizer Toon van Hoof, zij het buiten 
mededinging, deelnam.

Zoals gebruikelijk bij een 
Koningswedstrijd werden eerst 5 
proefpijlen en daarna 32 tellende pijlen 
verschoten. De jeugd verschoot de tel-
lende pijlen steeds in sets van 2, waar-
door zij vroeger op de avond klaar 
waren en voor hen de prijsuitreiking al 
eerder kon plaatsvinden. In de pauze 
van de seniorenwedstrijd konden de 
punten van de jeugd worden geteld 
en bleek dat Joost Botman de nieuwe 
Jeugdkoning was geworden met 206 
punten. Jeugdprins werd Stijn Geene 
met 183 punten. Ze kregen de ver-
sierselen behorende bij de titels door 
voorzitter Martien v.d. Graef en hun 
jeugdtrainers Gerrie v. Hoof en Wim 
v. Mol uitgereikt. Op plaats 3 eindigde 
Wesley Mulder met 145 punten. Hans 
v.d. Westerlo werd met 110 punten 
4e.

Na de pauze moesten de senioren nog 
16 pijlen verschieten en gedurende dit 
2e deel van de wedstrijd ontstond een 
gelijk opgaande strijd tussen 3 schut-
ters, waar de spanning steeds meer 
van invloed werd. Alle drie hadden 
in de smiezen dat ze kanshebber wa-
ren en dat de laatste pijlen hierbij de 
doorslag zouden gaan geven. Na de 

laatste verschoten pijl was nog steeds 
niet duidelijk wie er Koning zou wor-
den en het publiek gaf ook aan dat er 
geen duidelijk verschil was waargeno-
men tussen de 3 schutters. Uiteindelijk 
bleek na het tellen van de punten dat 
het verschil tussen nummer 1 en 2 
slechts 1 punt was en tussen nummer 
2 en 3 slechts 2 punten. 

Voorzitter Martien v.d. Graef maakte 
de totale uitslag bekend en onder 
groot gejuich werd duidelijk dat Frank 
Schepers met 1 punt verschil gekroond 
kon worden tot nieuwe Koning en dat 
Erwin Wijnhoven nieuwe Prins was ge-
worden. Als 3e eindigde Machiel van 
Roij. Erevoorzitter Harrie Vos was be-
reid gevonden de prijzen en bloemen 
te overhandigen en Frank te kronen 
tot Koning van de Eendracht 2014. 
Na het traditionele Koningsschot werd 
de avond voortgezet met een gezellig 
samenzijn onder het genot van een 
drankje en een hapje.

Uitslag Koningschieten 2014
 1. Frank Schepers 281 - Nieuwe 

Koning
 2. Erwin Wijnhoven      280 - Nieuwe 

Prins
 3. Machiel v. Roij  278
 4. Toon van Hoof  277
 5. Walter Jansen  265
 6. Arno Donkers  242
 7. Justin v. Dijk  233
 8. Michiel Verbakel 223
 9. Martien v/d Graef 223
10. Geert v. Ganzenwinkel 221
11. Paul v. Bakel  217
12. Gerrie v. Hoof  176 (hs)
13. Frans Soontiens 167
14. Wim v. Mol  122 (hs)

Op zaterdag 24 mei zal de vol-
gende wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi worden ver-
schoten. HBV Concordia Welvaren uit 
Erp is dan om 18.00 uur de tegenstan-
der.

handboogschieten

De Jeugdkoning Joost Botman en jeugdprins Stijn Geene

De nieuwe Koning Frank Schepers en Prins Edwin Wijnhoven

Nieuwe shirts voor 
Krijgsman Soranus

H.S.V. Het Geduld 
wint in Vught

Lieshout - Tijdens het vorige week ge-
houden Koningschieten presenteerde 
Krijgsman Soranus zich in splinter-
nieuwe shirts. Een en ander was tot 
stand gekomen dankzij sponsoren 
Endevoets dakbedekkingen en van 
den Heuvel grond- en akkerbouw.

Zowel de senioren- als de juniorenle-
den werden in het nieuw gestoken. 
De hoofdkleur van het shirt is zwart 

met rode banen. Aan de voorzijde is 
het logo van Krijgsman Soranus aan-
gebracht en op de rug de naam van de 
vereniging, terwijl op de mouwen de 
naam van de beide sponsoren staan.

Tijdens de pauze van het 
Koningschieten werden de sponsoren 
bedankt voor hun bijdrage en kregen 
ze uit handen van de voorzitter een 
mooi boeket bloemen.

Beek en Donk - De Beek en Donkse  
hengelsportvereniging ‘Het Geduld’ 
heeft op 3 mei zijn eerste voorronde 
viswedstrijd gevist aan het water van 
‘Altijd Beet’ in Vught. Het doel was om 
de finale van federale kampioenschap 
zuidwest Nederland.

Met 13 vissers werd er in alle vroegte 
naar Vught gereden, om daar de spor-
tieve strijd aan te gaan. Het Geduld 
had hun alom gevreesde  jeugdvissers 
als troef meegenomen. Deze bikkels 
hebben hen al  meerdere malen over 
de streep getrokken, dit was nu ook 
weer het geval. Deze keer was Teun 
Bosman de grote winnaar van de dag 
met het meeste gewicht en het dub-
bele aantal punten die een jeugdvisser 
krijgt. Met deze stunt  sloeg hij al met-
een een groot gat met de tegenstander. 
Dennis Gruijters, ook een visser van 
de jeugdafdeling, pakte zeer knap de 
derde plaats, samen met Riny van den 
Elzen, die een gelijk aantal aan gewicht 
had gescoord.

Met als tussenstand 34 punten voor 
Altijd Beet uit Vught en 47 punten 
voor H.S.V. Het Geduld gaan ze op 17 
mei de thuiswedstrijd vissen voor de 
volle winst en om de volgende ronde 

te halen. De eerste stap is gezet, maar 
ze zijn er nog lang niet. Zij hopen dan 
ook dat er weer veel clubleden en zeker 
jeugd  met grote getale aanwezig zul-
len zijn.

De loting voor de thuiswedstrijd op 17 
mei is om 12.00 uur. De wedstrijd be-
gint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Mocht het zo zijn dat om 12.30 uur 
iedereen al klaar is met het opbouwen 
van de visstekken, dan start de wed-
strijd een half uur eerder en houden ze 
ook een halfuur eerder op. Let op, op 
de website staat aanvang loting 12.30 
uur, dit is dus 12.00 uur geworden.

Vlnr: Willem Bekx, sponsoren Tiny Endevoets 
en Harrie van den Heuvel en Arjan v.d.Heuvel

vissen

GRATIS ZONNEBRIL 
OP STERKTE BIJ 
AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL*

*informeer naar de voorwaarden, 
n.i.c. met andere acties

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

Vlnr. Mark Wijgergangs, Teun Bosmans en Dennis Gruiyters

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept
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Beek en Donk - 6 Turners van 
Turnvereniging de Ringen mochten op 
zaterdag 10 mei naar de Nederlandse 
Kampioenschappen, waarvoor ze zich 
eerder dit jaar gekwalificeerd hebben. 
Philip van Bommel, Koen Janssen, Noah 
van Hoof, Tim van de Rijdt, Marnix 
Vereijken en Jochem van der Steen had-
den zich weten te plaatsen voor het NK. 
10 Mei was het zover, helaas kon Philip 
er niet bij zijn.

Noah en Koen moesten zich om 8.00 
uur al presenteren in Nijverdal, vroeg uit 
de veren dus. Zowel Koen als Noah turn-
den hele mooie oefeningen. Uiteindelijk 
werd Noah in de categorie ‘Instap’ 12de 
van Nederland en Koen in de categorie 
‘Pupil’, 21ste. Om 11.00 uur mochten 
Marnix, Tim en Jochem de wedstrijd 
beginnen. Prachtige oefeningen wer-
den geturnd, Tim behaalde op sprong 
een 10.80 en op vloer een 10.85. Super 
punten, maar helaas ging het bij Tim op 
1 toestel mis. Tim mag zich in ‘categorie 
junior 1’, 23ste van Nederland noemen. 
Jochem liet ook punten liggen, door bij 
het toestel sprong te weigeren, maar hij 
maakt veel goed met een 10.40 aan rin-
gen en zelfs een 11.55 op vloer. Jochem 
mag zich in de categorie ‘Junior 2’ 13de 
van Nederland noemen. 

Marnix Vereijken, categorie ‘Junior 1’, 
had zijn dag mee. De ene na de andere 
vlekkeloze oefening en met alle net-
heid uitgevoerd. Na 2 toestellen stond 
Marnix op een 1ste plaats, maar bij het 
3de toestel ging het wat minder en dat 
kost hem 7 plaatsen. Na 3 toestellen een 
8ste plaats,  het is nog mogelijk, maar 
het wordt knokken dachten de trainers.  
Marnix had geen idee van de tussen-
standen. Marnix is aan de beurt op zijn 
favoriete toestel, de ringen. Slechts 0,7 
punten aftrek. Een nagenoeg perfecte 
oefening en veruit het hoogste punt 
t.o.v. zijn concurrentie. Na 5 toestellen 

weet Marnix zich weer in de top 3 te 
krijgen, maar hij moet nog 1 toestel,  
waarbij het om honderdste van pun-
ten gaat.  Marnix weet van niets en 
de trainers proberen het hoofd ‘koel’ 
te houden.  Een prachtige oefening op 
de heren brug laat hij zien, en zowel de 
trainers, de teamgenoten als de familie 
en vrienden op de tribune juichen en 
schreeuwen alles bij elkaar tot het punt 
op het bord komt welke hen tegenvalt. 
2,2 Punten aftrek, onterecht volgens de 
trainers, maar het is en blijft een jury 
sport. Spannende momenten, maar 
de familie heeft het al uitgerekend en 
Marnix krijgt het al te horen,  podium 
plaats wordt hem al toegeroepen. De 
prijsuitreiking volgt, de nummer 1 wordt 
naar voren geroepen, gevolgd door de 
nummer 2 en dan komt het moment; 
Marnix Vereijken, T.v. de Ringen, Beek 
en Donk 3de plaats NK heren turnen 
2014!

Wat een heerlijke zin om te horen, met 
slechts 0.45 punten verschil ten opzichte 
van de nummer 1 mag Marnix zich 3de 
van Nederland noemen. Vol trots en een 
brede lach loopt hij vervolgens naar zijn 
trainers, doet zijn medaille af en hangt 
hem op de nek van een van de trainers, 
“dankzij jullie” zegt hij trots. Met zo’n 
mooi en dankbaar moment sloten ze 
een tevreden dag af. Uiteraard heeft hij 
zelf de medaille mee naar huis genomen. 

Doel voor volgend jaar om opnieuw een 
plezierige wedstrijd te turnen. Allemaal 
heel goed gedaan, jullie vereniging en 
vooral jullie trainers zijn ontzettend trots 
op iedereen!

Heb je door het lezen van dit bericht zin 
gekregen om les te geven of zelf te tur-
nen van jong tot oud, met en zonder er-
varing ook voor 15+ jongens en meiden 
kijk dan snel op: 
www.DeRingen.nl.

badminton Gezondheidsteam ‘The Shooters’ 
bij BC Mixed

Beek en Donk – Vrijdagavond 9 mei 
werden de deelnemers van team The 
Shooters bij badmintonclub Mixed 
ontvangen voor een clinic. Zij stre-
ven naar een goede gezondheid en 
hun actieve deelname aan deze clinic 
heeft daar zeker aan bijgedragen. 

Slechts een enkeling had badminton-
ervaring uit het verleden, maar voor 
de meesten was het een eerste ken-
nismaking met deze sport. Voorzitter 
Ton Slaets heette de deelnemers van 
harte welkom en zette ze meteen 
aan de slag tijdens een warming-up. 
Hierbij viel meteen op dat de deel-
nemers zeer serieus bezig zijn met 
hun gezondheidsrace. Vol enthou-
siasme en inzet werden de spieren 
en gewrichten goed opgewarmd. 
Jeugdtrainer Marlie Fransen nam 
de training vervolgens over. Met de 
rackets in de hand werden stap voor 
stap de beginselen van badminton 
uitgelegd en meteen in de praktijk 
gebracht. Zo werd begonnen met de 
grip (het op de juiste manier vasthou-
den van het racket) en vervolgens 
onder andere de opslag, onderhandse 
en bovenhandse slagen en enkele 
looptechnieken. Badminton is een in-
tensieve sport en dat bleek ook wel 
uit de reacties. 

Tot slot was het tijd voor een wed-
strijdje. Ruud Fransen legde in het 
kort de spelregels uit en vervolgens 
probeerden de deelnemers de zojuist 
aangeleerde slagen zo goed mogelijk 
toe te passen. Als er een wedstrijd 
element bij komt kijken dan worden 
ze stuk voor stuk ook nog eens fana-
tiek. Na afloop van de clinic speelden 
de meesten nog even door om daarna 

in de kantine de geslaagde clinic nog 
even rustig na te bespreken. 

BC Mixed wenst The Shooters nog 
veel succes tijdens het verdere verloop 
van de gezondheidsrace Laarbeek. 
Kijk voor foto’s van deze clinic op 
www.bcmixed.nl en op 
www.facebook.com/bcmixed.

Lieshout - Bij het langzaam aflopen 
van het seizoen 2013/2014 wordt 
al volop vooruit gekeken. Ook de 
badmintonners van Badminton Club 
Lieshout zijn al vooruit aan het kijken 
naar het nieuwe seizoen 2014/2015. 

In dat seizoen zal de vereniging in de 
districtscompetitie vertegenwoordigd 
worden door vier teams. Twee van 
deze teams zijn jeugdteams. Ook zal 
de vereniging met twee teams gaan 
deelnemen aan de midweekcompe-
titie. Hoe de teams worden samen-
gesteld en wie in welke teams zit zal 
later pas bekend gemaakt worden.

Senioren
De senioren van Badminton Club 
Lieshout zullen komend seizoen met 
één team minder vertegenwoordigd 
zijn in de districtscompetitie. Het lijkt 
er immers op dat het tweede man-
nenteam komend seizoen niet op-
nieuw samengesteld kan worden. 
Vanwege blessures zijn diverse heren 
niet of slechts gedeeltelijk beschik-
baar. Ook andere, ongeblesseerde, 
heren zijn onvoldoende beschikbaar, 
zodat (vooralsnog) komend seizoen 
slechts één mannenteam is ingeschre-
ven. Ook zal er één mixteam mee 
gaan doen aan de komende districts-
competitie. Dit team zal gaan spelen 
in de eerste klasse. Een forse verho-
ging ten opzichte van het afgelopen 
jaar, toen het team in de derde klasse 
kampioen werd. Echter, door de sa-
menstelling en de kwaliteit en inzet 
van de spelers, lijkt een inschrijving in 
de eerste klasse op zijn plaats. 

Junioren
Bij de junioren strijden komend sei-
zoen ook twee teams om de punten: 
een mixteam en een jongensteam. 

Het mixteam zal gaan spelen in de 
klasse tot 15 jaar (U15 klasse). In de 
klasse tot 13 jaar zal het jongensteam 
gaan spelen (JU13 klasse). Ten op-
zichte van het vorige seizoen neemt 
komend seizoen bij de jeugd dus het-
zelfde aantal teams aan de districts-
competitie deel.

Recreanten
Ook voor de recreanten organiseert de 
Nederlandse Badminton Bond (tegen-
woordig beter bekend als ‘Badminton 
Nederland’) een competitie. Deze 
competitie, die inmiddels omgedoopt 
is tot ‘Midweekcompetitie’, is alleen 

toegankelijk voor senioren en wordt 
niet in de weekenden afgewerkt. De 
wedstrijden van deze competitie wor-
den gepeeld op doordeweekse avon-
den. Zoals het er nu uitziet zal hier 
het aantal teams dat Badminton Club 
Lieshout vertegenwoordigd komend 
seizoen met één toenemen naar twee 
teams. De opgave voor deze com-
petitie is echter nog niet afgerond, 
waardoor ook hier nog enige wijzi-
ging in kan komen. Vooralsnog wordt 
er echter wel van uit gegaan dat de 
vereniging komend seizoen door een 
extra team vertegenwoordigd gaat 
worden.

Gezondheidsteam The Shooters met de trainers

Badminton Club Lieshout al in voorbereiding 
competitie 2014/2015

Badminton, een leuke sport voor iedereen!

turnen

Marnix Vereijken 3de op NK 
heren turnen

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

het Italiaans Huis

www.hetitaliaansehuis.nl
Heuvelplein 1, Beek en Donk, Tel: 0492-46 88 33

Marnix Vereijken toont 
zijn bronzen medaille

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl



Donderdag 15 mei 2014 39
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
karate Tommy Wetzel uit goed voor 

twee keer goud

Beek en Donk – Tommy Wetzel uit Beek 
en Donk nam deel aan de Krokoyama 
Cup in Koblenz, Duitsland. Dit is een 
prestigieus karate toernooi waar men 
pas vanaf 14 jaar mag deelnemen en 
welke door verschillende landen ge-
bruikt wordt als meetmoment.

Tommy nam deel in zijn eigen klasse 
(U16 +70 kg.) en wist alle partijen 
overtuigend en met compleet ka-
rate te winnen. Erg bijzonder omdat 
Tommy de week ervoor op fietskamp 
was geweest met zijn school en dus 
een slechte voorbereiding had. Een 
week later betrad Tommy de mat 
in Miitersil (Oostenrijk) om deel te 

nemen aan de Eurocup 2014. Ook 
hier wist hij alle partijen goed door 
te komen om de uiteindelijke finale 
te draaien tegen Slovenie die hij ver-
sloeg met 4-2. Tevens nam hij deel 
in het cadetten Team van zijn club in 
Roermond (Fudoshin) waarbij ze een 
derde plaats behaalde.

Tommy Wetzel pakt goud

Ruiters trotseren 
regenbuien

Lieshout – In Manege D’n 
Perdenbak werd op 9 mei een 
Paarden Dressuurwedstrijd gere-
den. Aan het begin van de avond 
viel de regen nog mee, maar de 
zwaardere regenbuien waren al 
voorspeld. Later op de avond be-
gon het zo hard te regenen dat de 
wedstrijd even werd stilgelegd. 

De ruiters waren zo gebrand om de 
wedstrijd te starten, dat ze de regen 
trotseerden en door wilden gaan 
met de wedstrijd. Alle ruiters heb-
ben kunnen starten en waren daar-
na blij met de warme kantine, waar 
ze op konden drogen. Met de extra 
prijzen van Annie van Lankveld was 
de wedstrijd compleet en ging ie-
dereen aan het eind van de avond 
tevreden naar huis. Op 23 mei is de 
volgende pony dressuurwedstrijd 
en dan hoopt men op beter weer. 
Mocht je hiervoor in willen schrijven, 
stuur dan het KNHS inschrijfformu-
lier naar wedstrijdderaam@live.nl.

De uitslag
Klasse B
1ste proef: 1. Karin Gevers met Evita 
206 punten, 2.  Jan v/d Bersselaar 
met Climax M 203 punten, 3. Lisa 
Harmsen met Aida 185 punten.
2de proef: 1. Jan v/d  Bersselaar 
met Climax M 204 punten, 2. Karin 
Gevers met Evita 200 punten, 3. 
Lisa Harmsen met Aida 194 punten.

Klasse L1
1ste proef: 1. Lidy Alders met 
Freebell 201 punten, 2.  Joyce Post 
met Canyon 197 punten, 3. Ilona 

van Hoof met Cissy M 186 punten.
2de proef: 1. Jullie van Gerwen 
met Hagelkruis’s Anouk 198 pun-
ten, 2. Ilona van Hoof met Cissy M 
197 punten, 3. ex equo Marcella 
Merkelbach met Sens en Joyce Post 
met Canyon beide 186 punten.

Klasse L2
1ste proef: 1. Sofie Houwen met 
Cosmo 187 punten, 2. Manuele 
Walraven met Dior 186 punten, 3. 
Kim Wijlaars met Elma 181 punten.
2de proef: 1. Sofie Houwen met 
Cosmo 199 punten, 2. Manuele 
Walraven met Dior 193 punten, 3. 
Marcia van Venrooy met Zandor C 
vd Wijdewormer 186 punten.

Klasse M1 en M2
1ste proef: 1. Tessa van Schaik met 
Roma 189 punten, 2. Hanneke vd 
Velden met Diva V 184 punten.
2de proef: startte Tessa van Schaik 
met Roma alleen en kreeg ze 183 
punten.

Klasse Z1 en Z2
1ste proef: 1. Luc Smetsers met 
Adaula 222 punten, 2. Noor 
Beaurain met Coaching Brujo 217 
punten, 3. ex equo Melanie van 
Vijfeijken met Carshop en Anoek 
v/d Kamo met Delta allebei 213 
punten, 5. Patricia van Oorschot 
met Snowdon 209 punten.
2de proef: 1. Anoek v/d Kamp met 
Delta 216 punten, 2. Noor Beaurain 
met Coaching Brujo 212 punten 
en 3. Patricia van Oorschot met 
Snowdon 196 punten.

paardensport

Tessa van Schaik met ‘Roma’.

Caravan en Camper Service Laarbeek

FOCWA caravan- of camperbeurt 
met rapport en goedkeuringssticker

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

OPEN DAGEN 
zaterdag 17 mei en zondag 18 mei

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.

i.s.m. LEF in huis interieuradvies en KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Vanaf 1 mei nieuwe openingstijden:
Donderdag en vrijdag tot 19.00 uur geopend

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

zaalvoetbal Zaalvoetbalteam Fietsvakman v/d 
Berg in nieuwe tenues 

Beek en Donk - Al vele jaren 
worden de zaalvoetballers van 
Fietsvakman v/d Berg gesponsord 
door de familie van de Berg. Door 
de trouwe sponsor werden ze be-
gin dit jaar in prachtige nieuwe 
tenues gehuld. 

Mede hierdoor behaalde het team 
een mooie 5e plaats in de hoog-
ste klasse van de Beek en Donkse 
zaalvoetbalcompetitie. Namens 
het team bedankt voor de al jaren 
durende trouwe steun en veel suc-
ces gewenst met jullie prachtige 
fietsspeciaalzaak!

Zaalvoetbalteam v/d Berg
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MooiLaarbeekkrant

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

E V E N E M E N T E N
Donderdag 15 mei 
Expositie kunstenares Cornelia 
Nouwens t/m 31 mei
Van Schijndel Anteak, Wilhelminaweg 
5a, Beek en Donk

11e Driebandenkampioenschappen 
Laarbeek t/m 24 mei
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 16 mei 
‘Summer Beats’ Disco
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Pubquiz
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 17 mei 
Opening Cultuurhistorische 
wandelroute Erpse pad
10.30 uur, Informatiebord bij hekwerk 
militair kamp, Mariahout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Speelmiddag: Kom je buiten spelen?
14.00 uur, Speeltuin de Octopus, 
Lage Heesweg, Beek en Donk

Expositie Eric van de Ven en Jan van 
den Biggelaar t/m 18 mei
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Rockin’ Daddy
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Zondag 18 mei 
Dorp aan de Riviertochten
7.30 uur, Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

Qi Gong workshop bij unieke 
biologische rundveehouderij
8.00 uur, De Hei 15, Mariahout

WTC Beek en Donk, Nekkermenneke
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

59e Bavaria-Ronde van Lieshout
12.30 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

informarkt Platform Wereldhulp 
Laarbeek
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

IVN Laarzenwandeling voor kinderen 
en ouders
14.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Expositie Eric van de Ven en Jan van 
den Biggelaar t/m 18 mei
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Maandag 19 mei 
Wandeling door ‘de groene long’
19.00 uur, Start bij Gemeentehuis, 
Beek en Donk

Donderdag 22 mei 
Tentoonstelling foto’s grote gezinnen 
Lieshout t/m 31 mei
Dorpshuis Lieshout

Paranormale Avond
19.30 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Vrijdag 23 mei 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 24 mei 
Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

Opening OJA
11.00 - 02.00 uur, Schoolstraat 2, 
Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Arabian Night
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 25 mei 
WTC Beek en Donk, Kevelaer
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Qi Gong workshop bij unieke 
biologische rundveehouderij
8.00 uur, De Hei 15, Mariahout

Vlooienmarkt kofferbakverkoop
9.00 uur, MFC de Dreef, Aarle-Rixtel

Motortoertocht
9.00 uur, Mariahout

De Donckse Wijing.
10.00 uur, Leonarduskapel hoek 
Kapelstraat - Lage Heesweg, Beek en Donk

‘Van alles wat markt’
10.00 tot 16.00 uur, Molenveld, 
Beek en Donk

Nederlandse Brouwerijdagen
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

Openluchtmis Sint Servatiuskapel
11.00 uur, Ginderdoor 
Lieshout-Mariahout

Gazelle elektrische fietsen opstapdag
11.00 uur, TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 
Lieshout

Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Telekids discoshow & Laarbeekse 
Playbackwinnaars
13.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Dinsdag 27 mei 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
13.30 uur, ‘t Huukske, Beek en Donk

Woensdag 28 mei 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 29 mei 
Hello Summer! (Dance event) 
Dorpsfeesten/jaarmarkt
11.00 - 01.00 uur, Café Deja Vu, 
Aarle-Rixtel

Grote Boekenmarkt
11.00 uur, Kouwenbergs Kerkje, 
Aarle-Rixtel

Jaarmarkt en loterij voor 
‘wond expertise centrum’
11.00 uur, Jaarmarkt, Aarle-Rixtel

Vrijdag 30 mei 
Crazy Thuis Wives
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

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


